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L O  K O Konfe renco  en Venez i a

la t  S* p*re .Surpnz,taJ' kai nc nur ni- sed ankau
Svislando s“bskr,b," ‘°  de . invitoj: la Itala Komerca Ĉambro por

u 08 3 " sukceson kaj antauvidis, kiel ni, nur

' s f c z s r s r s j s r  al iamposta pli vas,a kon'crcDco
KnmpL2i3(\d?  aligis 208 organizajoj interalie tre gravaj: 84
Oceanio £ f i V  Z  T P°' I  n™ riko’ ifriko, Azio kaj et
7 mfnkf’rp;If- a K if 1 f°,r(>J dc EŭroP°. 30 turismaj asocioj
federadô  hanta! kon?f^° ,aŭ dancoj kaj sesdeko da industriaj 
federacioj, bankaj unuigoj, eksportaj asocioj, komercaj lernejoj ktp.

nli n t e ? 6"*!5 Gn VenfZ,a ,5.° oficia,ai delegitoj kaj venis entute 
n v' POf Partopreni Ia konferencon. Parolis kaj voĉ-

antk^ai /n r ip fn ^  8Ta] delc.R,t°Ji ,nter la a,iĈ°Ĵ ne  akceptigis esper- 
t u %  ] l  u 1" Tiamaniere la konferenco konservis ĉiam  pure

r a t f Ŭ Z K B T  I Pfei muUnombraj delegitaroj estisla itala
a Permana fa! ¥ A I  ^ la loslovaka [I4J.la germana [8J, la dana [6J, la rumana [5] kaj la hungara [5j.

Ni devas tiurt Ĉi jaron aparte gratuli niajn francajn amikojn nro

laUkonferemUn T ° ’ lf borisfPor £in efektivigi kaj ili ludis en
la konferenco unuarangan rolon. Pro plendo de gravaj francaj in
dustriuloj kaj .scienculoj, la ministro de publika instruado komprenis 
ia knmprflan 6ra™n- kaj &!n ekriparis. Kun lia konsento kaj tiu de
d e d Z  s e n r ‘al V ,0’ K.omerca Sambro de Parizo lastmomente 
RanJf» ĵ "  t  Slan eminentan membron S-ron Andre*
fr? i? ' • • s- ,V1? tu) kvin au ses lecionojn de esperanta interparol
ado ka, nurigis Ia konferencon per sia bonega elparolo. P

ĥ m S l|ionM iU,lalSn ?U£8is. ankaŭ ia grava delegito de la Komerca
arokiuekfemk70,r .Ravizza-direk,oro de gia Komerca Lernej- I 
aro kiu eklernis la gramatikon en la vagonaro kaj tre klare parolis

S ?  T  f °n!r enCO,1 malraPidc’ sed tu‘e korekte. Alven-
Prof BovPf Anŝf ° 7 ‘S konXmk,ta’ kaĴ serioze fervora. Same kiel 
Hro. Bovet post la Geneva Konferenco, Ii estos la grava gajnito post

Kor Trea Cambro 8ra°da 'ntercso ,ian beston Ĉe ia Milana

□ Britlando la Londona Komerca ĉambro sin oficiale reprezent
is Hi deva* dank’ a* S-ro Edmonds, ne nur pro lia senlaca

k L  X  ian^°tr • t*Uta 'T-’ -Sed ankaU pro Ha rimarkinda en- 
in-ex ĴnL  k k?‘?erc;s‘ar(0-. Lia interesa raporto meritus presigon 
nnH i t  “ni “J enl?na,aJ valora, atestoj de industriuloj kaj im
po > kiuj konigas sian sperton kaj Ŝaton pri uzo de Esperanto

p e  i a Z T r ,  S 'h  b M d6t “ d ,v d s  al 'a konferenco ĉi ties 

en i, ĉton gaje glaUgis k'CS bo"humo™ M  Paci'

El Germanio sin reprezentigis du ministrejoj kaj ludis Ĉefan 
J rolon la granda, Foiro, de Frankfurt kaj Leipzig. Sub prevido dc D-ro

an1a,f 0Ar0! P,lf,rtmi«is sian interrilatan organizajo!, 
I de nla lingvo * konferenco sian vere pasiplenan uzon

El Ginaj Komercaj Cambroj venis kuragigaj aliroj kai el 
revenis al ni malnova samideano, nun granda komercisto 

ka, industriulo en Bukuresti S-ro Henriko Fisher, kiu ludis en la

varborson? a8ema" kaJ Ut'lan r°,0n a"kaŬ f°ndin‘e ,a internacian

kan p,i Vf ° '  ,a Ĝ.cneva' la Vcnczia konferenco estis an-
alri dilpJ^nf J u  • ? " uY mullC ^randigis la proporcio de ofici- ala, delegito, eklernintaj la lingvon nur por partopreni. Tamen str,
kunsidi’̂ peranto farigis tuj la sole uzata lingvo en la labor
kunsidoj, ĉar ĉiuj sentis la oportunecon de I’ rimedo.

P , oK0n?T !  (? i a°.d/s Pri ,a sPcrt°Ĵ baritaj, unuarange de la foiro! 
Poste oni diskutis pri Ia rezolucio de la Komerca Cambro de Parizo

la rfivpS!!! Ia ? u °  re*is.k$ ' “nu post la aliaj, anonciis Ia aligo! de
Ĉambr°j Por la ĉefaj landoj, raportetoj 

CamhmimT " S 'f .malfav,ora{n voĉdonojn aŭ sindetenojn de plura 
ekz enFr^nfima[nln i,e f S ,a «randaA Proporan de favoraj decidoj
zofucio P a Z T Ĵ ? JeS aU ? ne• ĈK ,a k°nFerenco mem la rezolucio Pariza eslis unuanime akceptata post tiu longa diskuto kai

d e v it a  h^plinTvo ‘a 'Uta°nda kiel sportita kaj

Poste venis diversaj eksteraj rekomendoj al UEA tre riĉa kun

I T  tur.is? ° ' , in,Cresa diskut0 Pri telegrafio kaj sen-’
S i  1Ĵ <m,° ,kaj- ?rafa Okunsido kun klaraj resumoj kaj lma

r? *  5°?* tuta inferenco laboris serioze kaj viele 
Praktika metodo de komercistoj ĉie regis, gia raporto, nun S I '
franca, Bngta germ ana, itala kaj esperanta lingvoj estas unu  el ia 

I plej legindaj dokum entoj pro ia riĉeco dc faktoj, atestoj kaj aliĝoj.

Minierr f i P°^0Si / nVkribî i Ia malfrue alveninta aligo de 'L M la 
Ministro Itala de Komerco kaj Industrio, kiu Ius akceptis doni al' la

! S"" i3** j" Patr°nadon. Dankinte al li. al la Itala Komerc a
al la . kai Kon,erca Ĉambro de Venezia

nun resonota 3 E & T  ^  '* ^

rondon™ ^/!"110. krciĝiS P°rAdisvas«gi la helplingvon en novan 
rondon, eble la plej gravan. Gia pretigado signifis ŝ vitiga n lahnr

n fZ  t  t i  ' “ m iaT ' Sed vida>“ I’ f l o r i s  /o i p  Ŭ a u
majn okulojn. Nun komencas la lasko de i’ tutmonda esperantistaro

t  “Zlri“ npr° rr f e'- elike' KomBr“ i kai
devas neevi artikolojn kun Ia rezolucioj. Komercaj lernejoj devas

f i
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Internacia Konferenco en Venezia
(Oficiala Protokolo).

Solena Malfermo. (La komercaj ministrejoj).

La Konferenco malfermigis lundon 2 aprilo je la IO matene 

en la Palaco de la Komerca Cambro de Venezia. En la nomo 

de tiu korporacio prezidas S-ro Pianetti kaj parolas S-ro Scattola 

por saluti la Konferencon itallingve, dezirante ke Ia laboroj 

povu alporti grandan rezulton por faciligi kaj plimultigi la 

internacian trafikon Iau la saga konsilo de la Komerca Ĉambro 

de Parizo.

La Vic-urbestro de Venezia (Kav. Ponti) bonvenigas ĉiujn 

delegitojn el dudekdu landoj, alvenintajn en Venezia, urbo de 

belarto, konstruita per laboro de historiaj komercistoj, kies 

Sipoj trakuris la tutan mondon por organizi la interŝanĝon de 

produktajo). Li invitas la konferencanojn al oficiala ricevo en la 

nomo de I’ urbestraro je Ia sama posttagmezo en la fama Salono 

Napoleona. Intensigo de tutmonda komerco kaj generaligo de 

helpa mondlingvo helpos al la {retigo de ĉiuj popoloj, kio estas 

la supera celo de ĉiuj bonvolaj homoj.

La Ĝenerala Sekretario de la Itala Komerca ĉambro por 

Svislando (D-ro Chiostergi) klarigas ankau itale Ia intencon de 

tiu korporacio, kiam ĝi decidis kunvoki tiun preparan konfe

rencon, kiu devas helpi la solvon de grava komerca problemo 

kaj servi kiel antaupaSo por forigi unu el la plej grandaj mal

facilajo} barantaj la vojon al internacia trafiko, ne nur komerca 

sed ankaŭ turisma.

Kiam la Itala Komerca Ĉambro por Svislando prenis sur 

sin la respondecon de tiu ĉi invito, ĝi certe ne atendis tian 

sukceson. Baldaŭ ĝi povis konstati per la ricevitaj respondoj 

ke vere granda parto de la komerca, industria kaj turisma 

mondo akre sentas la urĝan bezonon je praktika mondlingvo 

kaj ke multaj organizaĵoj el diversaj landoj jam voĉdonis re

zoluciojn por rekomendi la uzon de Esperanto dum Ia lastaj 

jaroj. EĈ pli pozitive la internaciaj specimenaj Foiroj komencis 

mem uzi la lingvon por sia internacia reklamo kaj siaj inter

rilatoj, tiamaniere ke ilia sperto povas jam utili al la diskutoj 

de la konferenco.

Oni nun preskaŭ ĉie komprenas, ke pro la rivaleco politika, 

ne estas eble oficialigi en ia tuta mondo la lingvon nacian de 

unu aparta popolo por ĝin trudi al Ĉiuj aliaj kiel helpan mond

lingvon. La sola kontentiga solvo estas la generaligo de 

neutrala lingvo, kiu vundas neniun nacian senton kaj povas 

farigi iom post iom la pontlingvo de Ĉiu komercisto aŭ vojaĝ- 

anto, kiam Ii rilatas kun la eksterlando. La latina lingvo al- 

menaŭ havus tiun karakteron de neŭtraleco, sed bedaurinde gi 

estas multe tro malfacila kaj ne respondas plu al bezonoj de 

moderna vivo. El tio venas la Ĉiam pli multaj simpatioj, ofi

cialaj aŭ privataj, kiuj sin turnas al Esperanto, kiu nun ankau 

akiris propran pozicion en la mondo kiel tutmonde uzata help- 

lingvo post la tri aŭ kvar ĉefaj komercaj lingvoj internacie 
uzitaj ĝis nun.

La komercistoj antaŭ ĉio volas scii, ĉu la mondlingvo pro

ponata estis uzata sukcese, ĉu ĝi vivas, ĉu ĝi estas disvast

igata en Ĉiuj landoj. La konferenco respondas jam per si mem 

al tiuj demandoj, ĉar ne nur la delegitoj de gravaj komercaj 

aŭ turistaj organizaĵoj interŝanĝas spertojn faritajn, ne nur la 

dokumenta ekspozicio elmontras belan kolekton de esperantaj 

katalogoj, prospektoj kaj gvidlibroj, sed la delegitoj jam vigle 

interparolas inter si en Esperanto, kvankam pluraj el ili iernis 

la lingvon nur de kelka tempo au eĉ de kelkaj tagoj por veturi 
al la konferenco.
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Fakte kunvenas tie ĉi samtempe du konferencoj, unue: 

Foiroj, internaciaj, naciaj au koloniaj, diskutas inter si pri

i komunaj aferoj, uzante Esperanton por sia aparta konferenco. 

Krom unu, la 21 grandaj foiroj de Eŭropo estas tie ĉi re-
h — • • i i  ■ P U’ - ■ “• * t» V. • ** j  .i ■fia P i  ‘. i , r * 2 '. tf. t J . I *  •» y

prezentataj.

j Due: pli vasta konferenco kunigas tiujn foirojn kaj pliajn 

180 ĉambrojn de komerco, industriajn au bankajn asociojn kaj 

turismajn sindikatojn, dezirantajn akordigi por ĝeneraligi la 

uzon de la mondlingvo helpa. 27 landoj estas tie ĉi reprezent

ataj el Europo, Ameriko, Azio kaj Afriko. Li dankas ia 

Urbon kaj la Komercan Cambron de Venezia pro ilia afabla 

gastigo kaj deziras bonsukceson al la laboroj de Ia Konferenco.

La dua delegito de la Itala Komerca Cambro 'por Svislando 

klarigas la programon en Esperanto.

La delegito de la Cambro de Komerco en Budapest, parol

ante en Esperanto, proponas elekti kiel prezidanton eminentan 

komerciston, kutimantan gvidi gravajn kunvenojn. Li reko

mendas la nomon de S-ro John Merchant, dc Ia Komerca 

ĉambro de Sheffield. (Ĉiuj sekvantaj parolantoj sin esprimas 

en Esperanto, de tiam ĝis la fino de la Konferenco.)

La delegito de la Foiro kaj Komerca Cambro de Reichenberg

subtenas tiun proponon, kiu estas aplaŭde kaj aklame akceptata.

i La nova prezidanto, delegito de la Komerca Cambro de 

Sheffield, dankas pro la honoro farita al lia lando, ĉar lia nacio 

estas popolo de komercistoj. Angloj preferas faktojn al paroloj 

kaj pro tio li zorge auskultos ĉion kion diros la ceteraj, kaj 

estas certa ke li multe lernos de la konferenco.

Poste estas elektataj kiel honoraj prezidantoj de la kon

ferenco la Komercaj Cambroj de Venezia, Paris kaj London. 

Kiel efektivaj vic-prezidantoj, S-ro Prof. Ravizza, direktoro de 

Ia Instruado komerca en Milano kaj delegito de Ia Komerca 

ĉambro Milana, S-ro Andrĉ Baudet, prezidanto de la administra 

konsilantaro de la komerca instruado de maldekstra bordo de 

Paris kaj delegito de Komerca ĉambro samloka. Kiel ĝenerala 

sekretario, la Itala Komerca Ĉambro por Svislando.

La delegito de la Pariza Komerca Cambro petas pardonon, 

ke. li ne parolos multe, eklerninte paroli en Esperanto nur an

taŭ unu semajno. Tamen la audantaro admiris lian bonan ak

centon kaj klaran esprimpovon. — La Komerca ĉambro de 

Parizo sendis lin por subteni gian rezolucion kaj ankaŭ la 

Foiro de Paris por atesti pri la spertoj faritaj. Li dankas pro 
la honoro.

La delegito de la Komerca Cambro de Milano komencis lerni 

nur de kelkaj tagoj, kaj la audantaro admiraj ankau lian el

parolon. Li dankas pro la honoro kaj plenumos fidele sian 

rolon de atenta observanto, Iau la mandato de la Ĉambro..

La delegito de la Komerca Cambro de London plendas pri 

la malekonomia sistemo de pluraj lingvoj por internacia ko

mercado. Pro la nuna alta kosto de presado, unu mondlingvo 

estas nepre necesa por internacia reklamo. La mondo bezonas 

ŝparon de tempo kaj mono. La Londona Komerca Ĉambro 

fus rekomencis post la milito organizi ekzamenojn de Esperanto 

por komercaj oficistoj.

La delegito de la Komerca Ministrejo de Cehoslovaka Res

publiko deklaras ke lia ministrejo jam de longe konvinkigis ne 

nur pri la neceseco de mondlingvo, sed ankau pri la taŭgeco 

de Esperanto kiel sukcesa rimedo por internacia propagando 

komerca kaj turisma. Precipe en tiu lasta fako la ministrejo 

povas atesti pri spertoj, ĉar ĝia turisma lako uzis Esperanton 

por diskonigi ĉeĥoslovakion eksterlande; same faris ankaŭ la 

Foiro de Praha.

La delegito de la Generala Komerca Cambro de Peking, de 

la Komerca Ĉambro de Tien-Tsin kaj de la ĉinaj Komercaj 

Cambroj en Siam kaj Makassar memorigas ke la Cina Res-
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publiko decidis la instruadon de Esperanto en normalaj lernejoj. 
La registaro subtenas la movadon, Ĉar la Cina komerco be
zonas pli kaj pli interŝangi krudajn materiojn de Oriento kon- 
trau fabrikejoj de Okcidento, kaj la malfacileco de europaj 
lingvoj tiom malhelpas kiom ilia multeco al tiu necesa trafiko.
Esperanto estas multe pli simpla kaj egale uzebla por eiuj 
landoj.

La delegito de la Germana Ministrejo de f  Interno, salut

inte la konferencon oficiale, konstatas, ke pli kaj pli multaj 

Germanaj Ĉambroj de Komerco favoras la disvastigon de 

Esperanto kaj ĝian instruadon en komercaj kaj ankaŭ elementaj 

lernejoj de la Germana Respubliko. Du Ministrejoj de la 

Respubliko sendis delegitojn al Venezia (Interno kaj Landeko- 

nomioj. Tiu konferenco alportos utilan dokumentaron pri 

spertoj faritaj kaj respondas al deziro de komercistoj elprovi 

iun ajn aferon antau ol ĝin definitive akcepti. Li ĝojas pri la 

sukcesaj spertoj farita), ne nur de germanaj foiroj, sed ankau 
de certa nombro da komercistoj.

La delegito de la Ministrejo de Financoj en la Reglando 

Serba-Kroata-Slovena atestas pri ia grandaj Sangoj okazintaj en 

la ekonomia situacio de jugoslavio de post la milito. Antaue 

estis multe uzata la germana lingvo por internacia komerco. 

Nun montrigas ankoraŭ pli necesa la kono de itala kaj angla 

lingvoj, kies kono plej ofte mankas al multaj komercistoj. 

Esperanto alportas rektan helpon al solvo de tiu malfacilajo. 

La ministrejo uzas Esperanton por diskonigi eksterlande in

formojn pri ekonomio jugoslava, importado kaj eksportado pere 

de la nova bulteno „LA INFORMILO-, presita en Esperanto.

La delegito de la Ministrejo por Komerco kaj Industrio 
Rumana konstatas, ke diversaj Komercaj ĉambroj en Rumanio 

tre favoras la disvastigon de Esperanto pro la multnombreco 

de la naciaj lingvoj en Balkana kaj Centra Eŭropo kaj la mal

facileco de komercaj interrilatoj. La ministrejo sendis lin kiel 

observanton por raporti kiel funkcias Esperanto kiel parolata 

lingvo kaj li jam plezure observas ke Ii povas flue kaj rapide 

interkomprenigi per Esperanto kun ĉiuj alilandaj delegitoj. j

La delegito de la Foiro de Wien salutas la konferencon en 

la nomo de la ministrejo komerca de la Austria Respubliko, 

kies oficiala reprezentanto sidas apud li. La ĉambro de 

Komerco en Wien opinias, ke Ia konferenco venas en tre i 

oportuna momento por solvi gravan problemon. Ankaŭ en j 

Austrio, la foiro kaj diversaj organizaĵoj komercaj au turismaj 
uzas Esperanton utile.

La prezidanto salutas la oficialan reprezentanton de la Pola 
Ministrejo de Komerco kaj Industrio.

Dua kunsido. (La specimenaj foiroj)

La delegito de la Internacia Labora Oficejo de la Ligo de 

Nacioj memorigas, ke tiu interstate organizajo konstante rilatas 

kun Cambroj de Komerco kaj Industrio pri laborkondiĉoj. Ĝi 

ankau spertis la malfacilajon de lingva diverseco en konferencoj 

kaj la altan koston de dokumenta presado en multaj tradukoj. 

Tial gi eksperimentis la uzon de Esperanto kaj presigis doku

mentojn en tiu lingvo. Sekvis korespondado en Esperanto kun 

organizajoj de pluraj orientaj landoj. Aparte sukcesis la dis

konigado de informoj por represo en naciaj gazetoj. Post tiu 

sukceso la Internacia Labora Oficejo de nun eldonas regule 
bultenon en Esperanto.

La delegito de la Komerca Cambro de Treviso gratulas la 

Italan Komercan Cambron por Svislando pro ĝia utila iniciato, 

kiun kronas sukceso eĉ pli granda ol oni povis atenti. Li pro

ponas sendi dankan telegramon al gia prezidanto. (Akceptite I 
per aplaudo.)

La prezidanto esprimas al la Komerca ĉambro Itala por 

Svislando la unuaniman dankon de ĉiuj organizajoj tie ĉi 

reprezentataj pro la mirinda fakta leciono tiel donata al ĉiuj. 
Li fermas la kunsidon je la 12 a-

Lundon, 2 «aprilo je la 15°, la prezidanto malfermas la 

i duan kunsidon, informante ke 20 foiroj el 21 estas reprezent- 

■ ataj Ĉe la konferenco. Li petas la prezidanton de la Intervira 

komisiono apudsidi por helpi lin en la gvidado de la diskuto.

La delegito de la Foiro de Bordeaux raportas, ke tiu foiro

dissendis cirkuleron en Esperanto kaj dedicis specialan budon

al ekspozicio pri la disvastigo de tiu lingvo. Kiam la komitato

de Ia foiro ricevis Ia inviton de ia Itala Komerca Ĉambro por

Svislando, ĝi propramove petis unu el siaj membroj veturi al 
la konferenco.

La delegito de la Foiro de Breslau informas, ke ĝi dissendis 

kelkmilojn da prospektoj en Esperanto kaj ricevis demandajn 

leterojn el ĉiuj landoj kiel rezultato de tiu propagando efektiv
igita per la servoj de la delegitoj de UEA.

La delegito de la Foiro de Budapest raportas, ke tiu foiro 

jam organizis apartan ejon, kie dejoras personoj parolantaj 

Esperanton kaj kie pendas afiŝoj en kaj pri Esperanto.

La delegito de la Foiro de Frankfurt a. M. citas faktojn kaj 

ciferojn. La foiro komencis uzi Esperanton jam de sia fondo 

en 1()I9, ĉar oni jam sukcese provis tion en Frankfurt antau 

pli ol IO jaroj okaze de Internacia Ekspozicio Aervetura. Dank’ 

al la servoj de ia delegitoj de UEA en la tuta mondo, la foiro 

povis dissendi en Esperanto cirkulerojn kaj prospektojn en 
94 landojn de ĉiuj kontinentoj:

Oktobro 1919: 1000 ekzempleroj de 2-paga cirkulero 

M .jo 1920: 15000 . . . en 3 eldonoj.

Oktobro 1920: 12000 .......................................... n 2 eldono!.

2000 » * .  por Eŭropo.
b000 „ de prospekto trikolora.

2000 „ speciala 4-paĝa numero de

.Esperanto Triumfonta". 
Aprilo 1921: 6000 ilustritaj prospektoj 8-paĝaj.

18000 cirkuleroj.

6000 12-paĝaj branĉolistoj.

2000 ekzempleroj de speciala 5-paĝa numero de

«Esperanto Triumfonta*. 
Oktobro 1921: 15000 5-pagaj cirkuleroj en 3 eldonoj.

‘ Aprilo 1922: 3000 4-paĝaj prospektoj.

6000 flugfolioj ekonomiaj.

Oktobro 1922 : 5000 4-paĝaj prospektoj.

, 12000 4-paĝaj prospektoj kun aldonoj.

Depost la 4- Foiro (aprilo 1921) provizora katalogo

(150.000 ekz.) estis presata kun traduko de branĉolisto en

IO lingvoj, inter aliaj Esperanto. Dum lastaj jaroj pro trokar-

iĝo de preskosto kaj plialtigo de afranko oni devis Spari, sed

tamen, oni ne timis tiujn altajn elspezojn kiuj havigis jenajn 
rezultatojn:

La detranĉajoj de naciaj gazetoj ricevitaj estis por la unuaj 
4 foiroj:

Oktobro 1919: 35 en 9 lingvoj,

Majo 1920: 105 en 16 lingvoj,

Oktobro 1920: 120 en 20 lingvoj,

Aprilo 1921: 128 en 23 lingvoj.

Poste la statistiko ne estis plu daŭrigata, Ĉar la foiro kon

tentigis pri la rezultatoj, sed estas certe, ke la nivelo dauris 

normale. La korespondado montris ankau interesajn ciferojn. 

Por la unua foiro dum 4 semajnoj eliris pli ol 100 leteroj kaj 

alvenis 450, pri la dua foiro alvenis 450 demandoj kaj for

sendas 600 leteroj, por la tria alvenis 650 leteroj kaj for- 
sendigis pli ol 1000 en Esperanto.

La demandaj leteroj ricevitaj venis el 37 landoj. Entute 

la rezultatoj superis la atendon de la malplej skeptikaj kaj la 

ekzemplo povas kuraĝigi aliajn foirojn, uzi ankaŭ Esperanton 
sur pli granda skalo ol ili faris gis nun.
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La reprezentanto de la Foiro de Finnlando atestas la suk- antoj kaj ankaŭ vidigas en speciala montrejo dokumentoj en

eeston de speciala broSuro en Esperanto pri ekonomiaj fortoj i Esperanto.

de Finnlando kun detalaj statistikoj pri importado kaj eksport- La delegito de la Foiro de Wien ricevis instrukcion atesti 

ado. Pri A» aperis artikoloj tre interesaj en naciaj gazetoj plej ia taŭgecon de Esperanto kiel altvalora rimedo por komerca 

diverslingvaj, kiuj montras, ke ekzistas en multaj lokoj ĵurnal- propagando en Ĉiuj landoj. La foiro ĝin uzas speciale jam de 

istoj kapablaj legi Esperanton. Per unu broŝuro en tiu lingvo | 1921 kaj konstatis tuj rezultatojn per apero de artikoloj en plej 

oni povas tiel krei intereson samfrape en Ĉiuj landoj de la | diversaj landoj. Dum la printempa foiro, funkcias ne nur help- 

mondo, ĉar estas jam Ĉie organizitaj rondoj, kie Esperanto antoj por vizitantoj parolantaj Esperanton, sed ekzistas ankau 

estas konata kaj uzata. La foiro kreis specialan Esperanto- ekspozicio pri Esperanto. Per sia korespondado eksterlanda 

sekretariejon por eksterlanda korespondado kaj bonvenigis en |a foiro konstatis, ke Esperanto estas jam tre disvastigata en 

1922 tn Helsingfors delegitojn de 14 aliaj foiroj. Ciuj inter- landoj kies lingvo ne estas tre konata ekstere. Ekzemple el 

paroloj okazis en Esperanto kun plena sukceso. Bulgario venis respondo, ke oni preferas korespondi en Esper

ta  raportanta delegito de la Foiro de Lyon anoncas, ke tiu 

foiro sendis observanton, ĉar jam de 1917 Ia foiro disponigas 

senpagan budon por la propagando de Esperanto kaj ankau 

por la helpo al vizitantoj kiuj parolas tiun lingvon. Plie la 

foiro eldonis en Esperanto prospektojn, anoncojn en esperanta 

gazetaro kaj en la Jarlibro de UEA. Rezulte, ĝi ricevas inform

petojn en tiu lingvo el plej diversaj landoj.

La reprezentanto de la Foiro de Matmd (Svedio) anoncas, ke 

tiu foiro Jus komencas la uzon de Esperanto.

La delegito de la Foiro de Milano ne povas ankoraŭ raporti 

pri multaj rezultatoj, ĉar tiu foiro nur nun komencis uzi Esper

anton kaj dissendis 50.(XX) flugfoliojn en tiu lingvo al ĉiuj 

landoj de la mondo.

La katalogo de la Finnlanda Foiro entenas esperantan 

liston de komercajoj. 500.000 prospektoj seslingvaj estas nun 

dissendataj en la tuta mondo kun teksto en Esperanto. Kon

siderinda korespondado en Esperanto okazas per la sekretariejo.

La delegito de la Foiro de Padova raportas, ke la uzo de 

Esperanto estis komencita en 1919, kiam la foiro fondis spe

cialan Esperanto-oficejon por propagando kaj korespondado de ; 

la foiro. Plie ĝi dediĉas specialan budon al Esperanto kun 

gvidantoj por helpi la vizitantojn kiuj parolas tiun lingvon. 

La korespondado per Esperanto precipe okazis kun komerc- i 

istoj de nacioj ne konantaj la grandajn lingvojn europajn. Tre 

efikan helpon trovis la foiro por sia propagando elektante re

prezentantojn inter la delegitoj de UEA en diversaj landoj.

La delegito de la Foiro de Paris konstatas kun plezuro, ke 

la foira komitato delegis krom li unu el siaj plej gravaj membroj, 

S-ron Andrd Baudet, kiu lernis Esperanton por partopreni la 

konferencon. En 1921 kaj 1922 la foiro dediĉis budon al in

formoj pri kaj per Esperanto. En 1922 ĝi eldonis 10000 pro
spektojn kaj afidojn en tiu lingvo.

La delegito de la Foiro de Praha informas pri eldono de 

2000 reklamiloj en Esperanto kaj pri presigo de specialaj poŝt- 

kartoj kaj afidoj pri la foiroj de 1922 kaj 1923. Korespondado 

ankau okazis en tiu lingvo kaj la rezultatoj montriĝis favoraj. 

La foiro jam sin reprezentigis oficiale en la 13« kaj 14« Univer

sala Kongreso de Esperanto por montri sian simpation al la 
afero.

La delegito de la Foiro de Reichenberg (Cefioslovakio) kon

statas, ke la oficiala akcepto de Esperanto por internacia re

klamo kaj korespondado donis utilajn rezultatojn al la foiro. 

Post dissendo de prospektoj kaj afidoj en tiu lingvo aperis 

gazetartikoloj en multaj diversaj landoj kaj venis informpetoj, 

l iai la foiro nun enpresas tradukon en Esperanto en la kata

logo de la komercajoj. En la bultenoj, la ekspozataj firmoj 

indikas en kiuj lingvoj ili korespondas, kaj estas rimarkinde, 

ke la mencio .Esperanto* aperas plurajn fojojn sur ĉiu paĝo de 

tiu listo. En la oficejo mem de la foiro Esperanto okupas Iau 

la nombro da leteroj la kvaran lokon de graveco venante tuj 

post angla, franca kaj germana lingvoj. Dum la foiroj funkcias 

servo de esperante parolantaj helpantoj por eksterlandaj vizit

anto, ĉar pli multaj komercistoj konas tiun lingvon ol la francan 

au anglan. La Bulgara parlamento enkondukis la instruadon de 

Esperanto en la gimnazioj per speciala artikolo de leĝo pri in

struado.

La delegito de la Foiro de Barcelona klarigas, ke ĝi precipe 

uzas la hispanan lingvon, ĉar ĝi rilatas antaŭ Ĉio kun Sud

ameriko. Tamen, la foiro ankau oficiale uzas Esperanton por 

alilanda korespondado kaj Jus eldonis artan afiŝon en tiu lingvo 

por internacia reklamo. En Barcelona ekzistas granda nombro 

ila homoj sciantaj Esperanton kaj la vizitantoj facile trovos 

komercistojn kapablajn interparoli en tiu lingvo.

La delegito de la Foiroj de Zagreb kaj Ljubljana bedauras, 

ke ĝis nun ili ne ankoraŭ eksperimentis la uzon de Esperanto 

por internacia reklamo, sed nur komencis uzi tiun lingvon por 

interrilati kun la aliaj foiroj de la mondo. Ili havigis al si la 

necesajn sekretariojn; krom tio instigis oficistojn lerni la 

lingvon. La Zagreba Foiro aranĝos servon de esperante parol

antaj helpantoj por la fremdaj vizitantoj. Kaj la foiro de 

Ljubljana deziras esprimi la opinion, ke la disvastigo de Es

peranto sajnas al ĝi grava helpo por restarigi la veran inter

naciecon de komerco en la mondo.

La delegito de la Foiro de Leipzig raportas, ke tiu foiro en

kondukis Esperanton jam en 1918 en la liston de komercaj 

branĉoj. De post 1921 ĝi aperigas ilustritajn broŝurojn en Es

peranto dufoje ĉiujare. Ĝi ankau presigas en tiu lingvo cir- 

i kulerojn, specialajn gazetnumerojn kaj anoncojn en la esper

anta gazetaro kaj en la jarlibro de UEA. La foiro uzus Es

peranton por korespondado kaj informado pri la germanaj in

dustrio kaj komerco. Ekzistas speciala Esperanto-sekrelariejo 

en la foira oficejo leaj He dejoras oficistino okupita nur per 
Esperanto.

La rezultatoj de tiu oficiala uzo de Esperanto montriĝis 

tre bonaj por la foiro kaj Ia nombro de esperante parolantaj 

vizitantoj kreskas de jaro al jaro. Dum la ekspoziciaj tagoj 

dejoras de mateno ĝis vespero 2 oficistoj por helpi ilin. Kelkaj 

vizitantoj deklaris, ke ili nur per Esperanto aŭdis Ia unuan 

fojon pri la foiro de Leipzig. Tio okazis ekzemple al komerc

istoj de Maroko kaj Argentina Respubliko. La foiro deziras 

atesti, ke ĝi trovis Esperanton tre taŭga laŭ lingva vidpunkto, 

ĉar ne okazis tiaj miskomprenoj kiaj okazas en aliaj fremd

lingvaj fakoj. Plie Iau reklama vidpunkto, ĝi montriĝis tiom 
efika kiom Ŝpariga.

La prezidanto anoncas, ke la Foiro de Basel aliĝis al la 

konferenco, ĉar ĝi uzas Esperanton por sia internacia reklamo 

kaj Jus eldonis belan ilustritan prospekton en tiu lingvo. Ĝi 

sendis oficialan deklaron por esprimi sian aprobon al oficiala 

ĝeneraligo de Esperanto kiel komerca helplingvo. La Foiro de 

Lwow sin reprezentigis per la foiro de Praha, anoncante, ke ĝi 

utiligas la servon de esperante parolantaj helpantoj por gvidi 

la fremdajn vizitantojn kaj tre deziras la plifortiĝon de la inter- 

foira organizo, komencita per Esperanto. La Foiro de Valencia 

petis la Foiron de Trieste ĝin reprezenti en la konferenco. Ĝi 

estis la unua kiu uzis Esperanton jam antaŭ IO jaroj kaj el-
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donis tre grandajn afiŝojn en tiu lingvo. Resume preskaŭ ĉiuj

foiroj de Europo estis audata} en la konferenco kaj alportis

sian voĉon. La interfoira komisiono fondita en Praha 1921

uzas nur Esperanton por sia korespondado kaj siaj konferencoj- 
Gia sperto estas valora atesto.

Tria kunsido.
La Komercaj Cambroj.

Mardon 3- aprilo je la 10«. la prezidanto malfermas la kun

sidon. Antaŭ la komenco de la diskuto la delegito de la Inter

nacia Labora Oficejo de la bigo de Nacioj deponas raporton al 

la konferenco pri la spertoj faritaj de Uu interstela oficejo per 

Esperanto. Lao la rezultatoj atingitaj gi estas konvinkita, ke 

Esperanto estas tauga por reciproka informado kaj ke la eldono 

de sciigoj en tiu lingvo montrigis efika rimedo por trafi grand

nombran legantaron, disigitan en la tuta mondo.

ba prezidanto dankas por la interesa raporto de la Internacia 
Labora Oficejo kun kiu rilatas multaj Cambroj de Komerco. Nun 

la delegitoj, kiuj venis en Venezia kiel praktikaj komercistoj dez-! 

iranta, elprovi komercajn, diskutos la rezolucion proponitan de

la Komerca Cambro de Parizo kaj dissenditan al ĉiuj invititoj, I 
KM bazon de ia tagordo. 5 .ii • \

La delegito de la Komerca Ĉambro de Parizo raportas pri la 

enketo fanta de lia korporacio en 1921 kaj pri la decido de la 

9« februaro 1921 enkondukanta Esperanton en la komercaj lernejoj | 

en Parizo. Li profitas ia Ceeston de la delegito de la Internacia 

Labora Oficejo por danki la Ligon de Nacioj pro ia honoro kiun 

«li faris al la Pariza Komerca Cambro enmetante gian konkludaron I 

kiel aldonan dokumenton al la rimarkinda raporto aprobita de la 

generala kunsido de la Ligo de Nacioj, la 21 decembro 1921. Li 

memorigas kiamaniere la Komerca Cambro de Parizo ekstudis la j 

demandon kaj solvis ĝin nur post serioza ekzamenado kaj sen- 

partia provado, audinte ankaŭ ĉiujn argumentojn de la kritikantoj i 
de Esperanto. La facileco de la lingvo estas tia ke ĝi posedas 

entute nur 12 verbajn finiĝojn, dume generale nacilingva konjugado ; 

enhavas 180 formojn. Car niaj lingvoj posedas generale mini

mumon de almenaŭ 100 neregulaj verbcj, oni devas lerni preskaŭ 
18.000 finiĝojn!

Perfekta helpa lingvo devas ebligi gustan tradukon de iuj nu

anco, de la homa penso. Tion kapablas Esperanto, kiel pruvis 

eksperimento de duobla traduko el franca lingvo en Esperanto 

kaj poste el Esperanto en franca lingvo. Oni elektis tri precize 

delikatajn tekstojn: arbitracia regulo, povo por administranto, 

vendocertigilo de modelo. Du esperantistoj faris la unuan tra

dukon sub la okuloj de la juganloj kaj poste du aliaj, ne inform

ita, pri la teksto faris la duan luj samloke, dum foresto de la unuaj.

La proksimeco de la dua traduko al ia originalo estis tia ke ĝi 

pruvis kiel preciza, klara kaj facila estas Esperanto, kiu plenumas 

ciujn postulojn de internacia helplingvo komerca. La komisiono 

studa ankau informigis pri Ido kaj baldaŭ konstatis ke anstataŭ 

perfektigo, gi estas malsimpligo de Esperanto, kiu nur prokrastis 
gian disvastigon kreante konfuzon ĉe ia publiko.

Post tiu kritika ekzamenado, ia Komerca Cambro de Parizo 

unuanime decidis enkonduki la instruadon de Esperanto kiel 

kurson en siaj komercaj lernejoj, kaj publikigi deziresprimon por 

rekomendi la generagon de tiu instruo en Ĉiuj landoj. Kursoj 

tuj komencis Ĉe la lemejo por alla komerca studado, la supera ! 

praktika lernejo de komerco kaj industrio, la komercaj lernejoj de 

dekstra kaj maldekstra bordo de Parizo. Plie, same faris Ja 

Lernejo Virina por Alta Komerca Instruado, kiu ankaŭ sendis dele

gitinon al tiu ĉi konferenco. La kursoj donis bonegajn rezultatojn.!

Gejunuloj lernos Esperanton, se gi kapablos alporti al ili 

profiton. Por tio necesas, ke firmestroj postulu de siaj oficistoj, 

la konon de tiu lingvo. Sekve, malgraŭ ĝiaj altaj lingvaj meritoj 

Esperanto estu prezentata al komercistoj: ne kiel plia lingvo

fremda, sed kiel tutmonda komprena masino; kompare al skrib- 

maŝino au kalkulmeŝino, Esperanto estas universala esprimilo per 

sia vortaro de radikoj, aĉetebla kiel glosilo kun la uzmaniero, en

tenata en la 16 reguloj de gia senescepta gramatiko, certe pli 

facile lernebla ol Ia reguloj de ordinara kalkulmaŝino. Tiu ilo 

j kostas malmulte kaj ebligas Ŝparon dc multaj komplikaj aŭ ne

precizaj tradukoj en fremdaj lingvoj. Esperanto valoras jam kiel 

internacia kodo komparebla kun la telegrafaj kodoj. Cii devus 

esti indikita de ĉiu komercisto sur la leterpapero same kiel la 

numero telefona kaj la adreso telegrafa. Prezentu al komercistoj 

Esperanton kiel praktikejon; iii gin alprenos; sed turnu vin unue 

al tiuj, kiuj vendas au aĉetas eksterlande, precipe al la fabrikantoj 

de produktajo sub patentita marko disvendota en ĉiuj landoj. 

Por siaj prospektoj, afiŝoj kaj prezaroj, Ui Ŝparos per Esperanto 

gravajn sumojn je kompostado kaj presado anstataŭ uzi kaj ofte 

kripligi plurajn fremdajn lingvojn. Necese ankaŭ estus atentigi 

pri ia grava utilo dc Esperanto por senfadena telefonio. Re

komendinde restus alcentrigi la proponojn kaj dezirinde krei en 

ĉiu lando peresperantan societon por komercistoj kaj industriuloj, 

kiel Jus fondigis en Francio la societo .Esperanto et Comerce* 

sub prezido de S-ro Ballimann, prezidanto de Ia Sindikato por 

Vitra Komercado en Paris. Konklude, la konferenco bonvolu al

preni la jenan deziresprimon, laŭ la teksto de la rezolucio de la 
Komerca Cambro de Parizo:

„Konsiderante ke la tutmondaj interŝanĝoj estus 

multe faciligitaj per uzado de helpa internacia lingvo;

Konsiderante, ke tio tute ne devas malutili al la 
naciaj lingvoj intime ligitaj kun historio de Ĉiu lando 
kaj riĉaj je senmortaj ĉefverkoj;

Konsiderante, ke kontraue la helpa lingvo devas 

esti utiligata kvazaŭ iu kodo kaj interpretilo inter la 
nacioj, kaj ke tial estas necese ke oni povu ĝin akiri 
per facila kaj praktika lernado;

Konsiderante, ke la lingvo Esperanto posedas ĉiujn
dezirindajn kvalitojn de klareco kaj de meloda simpleco,

laŭ la vidpunkto de la prononcado kaj ankaŭ de la

gramatiko, de la vortaro kaj de la riĉeco je esprim
manieroj ;

j La Internacia Konferenco de Venezia voĈdonas la jenan de
ziresprimon :

I I* ke la instruo de Esperanto estu enkondukata
en ĉiujn komercajn lernejojn de ĉiuj landoj;

2' ke la Komercaj Cambroj, ekonomiaj grupoj kaj 
turismaj oficejoj dezirantaj faciligi la komercajn inter- 

| Santojn kaj la internaciajn vojaĝojn, helpu al la rapida
disvastigo de la helpa internacia lingvo.“ (Longa aplaudo).

La prezidanto dankas la eminentan delekton de ia Komerca 

Cambro en Parizo kaj malfermas Ia fundamentan diskuton pri la 

prezentita rezolucio. La delegitoj bonvolu konigi ia opinion de 

Ia Komercaj Cambroj en sia lando kaj tute libere paroli por sub

teno aŭ rifuzo laŭ la rezolucioj voĉdonitaj de la Cambroj.

La delegito de la Komerca Cambro de bondono faris enketon 

pri la komerca uzado de Esperanto en Britlando kaj deponas 

interesan liston dc firmoj uzantaj Esperanton por korespondado. 

Krom tiuj, multaj aliaj uzis kaj uzas laŭokaze. Same nekompleta 

estas listo de firmoj eldonitaj katalogojn, prospck ojn en Esper

anto inter kiuj Thos. Cooks & Son. Plejofte almenaŭ unu membro 

de la firmo au de ĝia oficistaro povas korespondi en Esperanto.

La delegito de la Komerca Cambro de Londono raportas re

zultojn atingitajn (laŭ atestoj de uzantoj). Ekzemple estro de la 

firmo Frank H. Lockyer Supply Co. partoprenis ki I vendisto Ĉe 

la Foiro de Lyon en 1919, tute ne konante francan lingvon; pere 

de la tiama anstatauanto de la Del. de UEA, li ricevis precizajn 

antauajn informojn kaj povis dungi francan oficisti , >n konantan
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Esperanton. Akompanata de la vic-del. de UEA, li .sukcese kaj 

facile interparolis en la foiroficejoj Ce la urbo-domo. Kun sia 

oficistino, li vizitis magazenojn por prezeni siajn komercadojn. La 

firmo Stephens, Inko-Febrikejo, certigas, ke sekve de reklamado 

en Esperanto, gi ricevis komunikejojn el preskaŭ ĉiuj landoj kun 

plena komprenebleco. Post dudekono de la tempo dediĉita al 

aliaj lingvoj. S-ro Hcnry Stephens opinias, ke Esperanto pro ĝia 

pli granda simpleco kaj klareco estas preferinda al la lingvoj uzitaj 

dum la pasintaj 20 jaroj. La Firmo Adams Polish Ltd. preferas 

post la angla lingvo uzi Esperanton, anstataŭ iun fremdan lingvon, 

ĉar tiamaniere, la ebleco de miskomprenoj tute malaperas. S-roj 

Mouchel & Partners Ltd. civilaj ingenieroj, uzis Esperanton por 

aĉeli Stalajn stangojn kaj relojn, vendatajn en diversaj landoj de 

Europo post Ia armistico, por akiri fotogrofejojn kaj precizajn 

informojn pri pontoj kaj havenaj konstruajoj. «Kiel firmo franco-, 

brita, skribas la direktoro, ni povas malkare diri ke la normo de 

lingva gusteco ĉe la esperanta korespondejo estis multe pli alte 

ol tiu ordinere troveble ĉe leteroj de elilendej korespondentoj, 

kiuj provas skribi al ni au france au angle. Unu speciale profite 

ekzemplo eble estus utile mendebla. Bone konete kontinente 

ingeniero, le eltrovinto de ingenie matematika instrumento sendis 

el ni le menuskriptojn de siaj broŝuroj en engle kej {rence lingvoj. 

(Neniu el tiuj lingvoj esles lie gepatraj. La teksto priskribis la 

teorian kaj praktikan uzadon de la aparato, pri kiu li petis 

nian opinion. Ni tre malfacile povis kompreni plene ĉiun punkton, 

gis li sendis esperantan dedukon, kiu tuj igis klere ĉion, pri kiu 

ni dubis."

Le Norde Import Kompanio skribos: .En rilatoj kun firmoj 

francaj, poloj, germanaj, austroj kaj ĉefioslovakaj por la importado 

de komercajoj, lo uzodo de Esperanto pruvigis ne nur proktikeble, 

sed preskaŭ necesego. Pro tio ni senhezite Asertos, kiel rezulto 

de nio sperto, ke sen le helpo de Esperanto, la samoj rezultoj ne 

estus atingebloj, krom per mulle pli granda elspezo kej multe pli 

de moloportuneco.“

Le Hellicel Bar & Engineering Co. Ltd. skribos: .Ni tiovis

okozon, uzi Esperanton, por anonci certajn specialajn bezonojn 

pri konstruada materialo haveble el le kontinento. La precizeco 

de lo teknikoj detaloj estis ĉiam plene kontentiga kaj ni havos 

nenian dubon pri la plena laugeco de Esperanto por internodo 

korespondado."

Le delegito de Komerce ĉambro de Londono deponas liston 

de 20 similaj atestejoj.

Lo Komercoj ĉambroj de Both, Burnley & Plymouth voĉ- 

donis rezoluciojn por rekomendi le ĝcneroligon de Esperento.

Lo Komerco ĉambro de Londono rekomencis orgenizi ekza

menojn en tiu lingvo kiel gi jem foris ontoŭ la milito.

Lo sekretario por UEA en London ricevis teston jaron 1178 

leterojn kaj forsendis 1395 plenuminte 257 servojn, ĉirkaŭe le du

ono por komerco, kej le kvorono por turismo. Interese listo de 

tipej servoj estas deponata kiel aldono al la protokolo. La 

komercoj servoj temis pri presmaŝinoj, kun Hispanio; reklamado 

kun Portugalio, gardenkulturo kun Ruslando, vestoj kun Pollando, 

kinematografo kun Germanio kaj Rusio; mielo kun Rusio, gravur

ado kun Hispanio, sekoj vezikoj kun Nederlendo, lokomotivoj kun 

Austrio; polentoj kun diversoj londoj; oleoj kun Nordolimo; ktp. 

Plie, Io sekretario tradukis multajn leterojn kaj cirkulerojn por 

britoj kaj alilandaj firmoj. Tio montras, ke per sia propre orgo- 

nizo kun delegitoj en ĉiuj landoj de la mondo, UEA faciligas la 

tujon uzon de Epera nto por praktikaj celoj, ĉiuj menciitaj faktoj 

certe havigas argumentojn por rekomendi la subtenon de la re- 

zolucio de la Parizo Komerca ĉambro.

La delegito de la Komerca Cambro de Treaiso citas similajn 

faktojn por Italio. Lao lia enketo 40.000 personoj supozeble 

lernis Esperanton en Helio koj ekzistas centroj kun pretaj leduk

istoj «n 114 Halaj urboj. Sin reprezentigis en la konferenco 23

Italoj Komercoj ĉembroj kaj enkeu 5 Italaj ĉambroj de Komerco 

en eliej landoj de Europo kej Ameriko. Li subtenos le Perizen 

proponon.

Le reprezentanto de la eksportaj gazetoj „be Cuiru kaj „bes 

Echos de f  Exportation", Paris citos en Frencio 23 ĉombrojn de 

Komerco, kiuj elprenis rezolucion fevoron el Esperento: Avignon, 

Beeuveis, Bĉziers, Brive, Calais, Cette, Clermont-Ferrant, Grenoble, 

Le Puy, Le Trdport, Limoges, Lyon, Macon, Moulins, Ntmes,
t  * 1 V t . •• • 's «i . . •« /  * ** '»A «* * • ■«.

Poris, Roenne, Saumur, Saint-Omer. Ter rere, Tulle, Vienne, kej 

le Ireneon Komercon ĉombron en Londono. 5 esprimis kontreŭon 

opinion: Amberi, Arles, Dijon, Merseille, Oran. 3 organizos 

j oficialejn kursojn; Peris, Avignon koj Limoges. 3 donas senpage 

I lokon por kursoj, Bauveis, Mŝcon, Seint-Omer. 3 voĉdonis sub- 

I vencion: Peris, Beuveis, Cette.

Lo gazeto .Le Cuir4, organo de lo ledo industrio en Parizo 

alprenis Esperanton en 1921, kaj publikigas en tiu lingvo tradukon 

de sie) listoj de ledoj komercejoj. Gi korespondos per Esperento 

kun kelkaj foiroj kej enkan ricevis en tiu lingvo komercojn 

leterojn el londoj kiel Brezilo, ĉeĥoslovekio, Finnlando koj Japenio. 

i Ĝi ricevis teknikejn Artikolojn el Svedio kej ĉeĥoslovekio. Por 

citi hezerde elion ekzemplon de komercoj servoj per Esperento, 

oni povos uzi io statistikon de UEA kaj konstati ke la delegito 

en Lyon ricevis en Iosto jaro 445 leterojn kej 78 presejojn en 

Esperanto Li forsendis 342 leterojn kaj 1037 cirkulerojn. Li 

plenumis 145 servojn inter kiuj 34 por komerco kaj 64 por 

turismo.
I  % > * 1 ' * • '* •/» » * /  X • '  V » -V* '• • - • ’ ' . - ‘P* , tk» ’  * • » « .' k

La delegito de la fabrikista sindikato de kemiaj produktajoj 
en byon konfirmas tiujn informojn.

Nur en Lyon pli ol 20 firmoj korespondas en Esperanto. 

Le delegito deponos ilion liston.

Lo delegitoj de la Komercaj Cambroj en Brno, Reichenberg, 

kaj Hradec-Kralooe (Kdniggrŭtz) anoncas ke iliaj ĉembt oj kaj tiuj 

en Olomouc kaj Budejovice elprenis rezoluciojn por Esperento. 

Le ĉambro de Hredec - Krelove eĉ sterigis oficejon por treduki 

por komercistoj tekstojn el koj en Esperanto. En tiu urbo uzis 

Esperanton por sia reklamo 2 firmoj en 1921 kaj 33 en 1922. 

La Komerca ĉambro organizis oficialan kurson por komerca 

korespondado. Unu Iirmo konstatis ke post anonco en Esperanto 

ĝi ricevis IO demandojn el 5 landoj. Same kiel bona instrumento 

prezentas la duonon de la entreprene kepitalo en la industrio, 

tiel ankeŭ Io helpo lingvo internodo prezentos le duonon en le 

entreprene kopiilo en lo komerco. Le ministrejo de instruedo 

enkondukis per dekreto de 15 mojo 1921 lo nedevigan instruadon 

de Esperanto en la programon de le superej komercej lernejoj 

(ekademioj). En la nomo de siaj Komercaj ĉambroj, la delegitoj 

ĉeĥoslovakoj subtenas la Parizan rezolucion.

La delegito de la germana ministrejo por ekonomio prezentas 

liston de firmoj uzantoj Esperanton. Multaj Komercaj ĉambroj 

en Germanio farigis favoroj al Esperanto. Kelkaj enkondukigis 

gian instruadon en la komercajn lernejojn kaj ankeŭ en Ie oitojn 

institutojn de komercaj sdencoj en Nŭrnberg kaj Leipzig. Certe 

multaj Komercaj ĉembroj de Germenio estus tie reprezentatoj se 

lo cirkonstencoj estus pli fevoroj el vojego. Li onkon subtenos 

lo rezolucion de le Komerce ĉembro de Perizo.

Le delegito de la Foiro en Wien konstetos ke el le 5 austriaj 

Komercaj ĉambroj, 3 subtenas enkondukon de Esperanto kaj same 

faros 5 olioj oficialoj institucioj komercoj. Li subtenos la rezolucion.

La delegito de la Komerca Cambro de Galatz anoncas ke la 

Komercaj ĉambroj de Ciuj, Geletz, Breila kej Chiŝineu subtenos 

la Parizan rezolucion. La Ĉambroj de Bukureŝti, Ploeŝti, Tecud, 

Krajova sendis raportantajn delegitojn al la konferenco. La 

Komerca Ĉambro de Bukureŝti enkondukos Esperanton post fin

konstruo de sia lernejo. Instruejo por sekretariinoj decidis komenci 

la instruadon. Li citos ekzemplon de rumene fobrikejo kun labor

istoj rumanoj, hungaroj koj rusoj. Por apliki tie la Toyloran
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sistemon kun angla kontrolanto estis nec ese uzi Esperanton en uzon de Esperanto por korespondado, internacia reklamo kai negocaj
rektaj parola, rilato,, ka, la fakestro, kaj pluraj oficistoj lernis la in erparoloj*;
lingvon. Li subtenas la Parizan rezolucion

2* aldoni post la du deziresprimoj trian paragrafon: ,.ke la 

La delegito de la Komerca Cambro en Budapest subtenas Komercai Cambroj, kiuj ankoraŭ ne estas konvikitaj pri la oportun- 

ankaŭ ia rezolucion en la nomo de sia ĉambro. Samopinias an- cco de ,a unua kaI dua deziresprimo almenaŭ ekzamenu serioze la
trafi la C ' am k rA i A?. •• l i*  i I  n  i . H om anH im  Irai farit • • t*#kau la Cambroj de Debrecen, Gyor, Muskole, Szcged Tiuj en 

Pecs, kaj Sopron ne respondis. Ne ekzistas aliaj Cambroj en

demandon kaj faru provojn anstatau resti en pasiva indiferenteco.- 

La delegito de la Komerca Cambro de Parizo sin deklaras
Hungario. La Budapesta Komerca ĉambro alvokis al hungaraj Prcta akcepti tiujn modifojn, kiuj vere estas nur kompletigaj aldonoj.
firmoj por ke sin anoncu tiuj kiuj uzas Esperanton por ekster

La delegito de la Komerca Cambro de Milano dankas pro tiu
landa korespondado. Multaj prezentis atestojn dc kontentiga re- akcepto, klarigante ke li estis impresita per la multaj cititajTktoi

rezulto. Ekz. komercisto, dissendinta 200 cirkulerojn en Espe, pri praktika uzo de Esperanto kaj dezirus ke oni instigu l a T ^ n

anto ka, enme mta 2 anoncetojn en esperantaj gazetoj, ricevis Komercajn ĉambrojn al serioza pristudo kaj eĉ al <ksptr imentoj

mendojn por eksportanto el 12 landoj, inter ahe Australe kaj Li mem eslas plene konvinkita kaj Ire impresita pri Ia taugeco dc
Usono. Granda vineksporta entrepreno provis esperantan kores

pondadon kaj poste utiligis la helpon de delegitoj de UEA por 
vizitigi nederlandajn komercistojn.

Esperanto.

La delegito de la Komerca Cambro de Titino opinias ke, far 

multaj Komercaj Cambroj jam uzis Esperanton, ne plu necesas
La delegito de la Internacia Oficejo por favori komercon kaj paroli pri eksperimentoj

[n,drUSln°" en. Amslerĵ lam p r in ta s  liston dc nederlandoj «rmoj. La delegis de la Ilala Komerca Ĉambro en Svislando reko- 
korespondanta) en Esperanto^ La Komerca, Cambroj de HaSo, mendas ne [ermi la pordon al tiuj, kiuj ankoraŭ ne estas inlormitai

, ' Pordrecht k»l Veendam akceptis rezolucion kaj kontraue doni al ili eblecon studi la laktojn anstatau a n, a u joji’

nesciante. Li subtenas Ia aldonojn proponitajn de profesoro Ravizza.
en Ia senco de la Pariza.

La nederlanda komerca instituto organizas ekzamenojn por
komerca korespondado en Esperanto.

Tiuj aldonoj estas akceptitaj unuanime krom unu voĉo kontraua 

La prezidanto petas la delegiton de la (ranca Komerca ĉambro
r . . . La deleŬiloi  de la Komercaj Cambroj de Genĉve, St. Gatien, .«n Londono, S-ron Gueritte, prez. dc la Societo de Ingenieroj en 

nemo, Vaud kaj I  alais partoprenas la kunsidon. La Cambroj de Britlando, prezenti raporton pri tiu diskuto en la ferma kunsido de la 

Vaud kaj Titino jam aprobis la deziresprimon de la Komerca koferenco antau la lina vocdono pri la rezolucio de la Komerca 

Cambro de Parizo Tiu de Genfcve jus adoptis rezolucion favoran Ĉambro de Parizo, jus modifita kaj reverkota, 
al komerca mondlingvo kaj al instruado de Esperanto en komercaj !

lernejoj, se ĝi estos tutmonde adoptita per internacia akordo. Kvara kunsido.
. . • * . *  S i  ♦ * ̂  ' f  { r  * V» V  I  * f  J  i *

La delegito de la Kompanio de Komercistoj en Edinburgh Praktikaj rimedoj.

subtenas la Parizan ro lu d o n  kaj aldonas al Ia raporto, prezentita La prezidanto malfermas la kunsidon mardon, posttagmeze 
de la delegito de la Londona Komerca ĉambro, atestojn de skotaj i je 14 h.*

firmoj, kiuj sukcese uzis Esperanton. Ekz. Ia firmo Buchanan Scott & Co. I ba delegito de la Komerca Cambro de Parizo opinias, ke 

en Glasgovo spertis, ke Esperanto estis tiel facila, ke neniu .speciala ofie- on‘ povus jam utiligi Esperanton multe pli vaste ol oni ĝis nun

isto estas necesa por prizorgi Ia korespondadon. Iu, kiu estas libera por faris Por internacia reklamo. Ekzemple estas tute eble fondi
la momento, ĉu unu el la firmestroj, au unu el la komizoj povas lari naciajn societojn kun kapitalo el 20 diversaj landoj kun tiu 

ĉion necesan. En neniu alia lingvo, oni povas agi tiel senĝene La nura ce*°- Tia societo aĉetus reklamspacojn en ĉiuj landoj 

sperto de la firmo estas preskaU unusona pri tio, ke Esperanto estas Per kontrakto kun bonaj gazetoj kaj afiSejoj. Poste ĝi patent

igi efika, ke ĝi okazigas nenian kalika jon kiel ofte okazas per 'Kus en ei“Ĵ landoj modelon dc kadro kaj titolo, kiu estus ĝia 

naciaj lingvoj uzataj inter diversnacianoj. La lirmo T. C. Green & posedajo. Fine ĝi luus anoncliniojn au mursurfaco,^ al komerc

a j .  en Glasgow korespondis kontentige kun Svedio, Hungario j  istoĴ dezirantaj konigi siajn produktejojn en la tuta mondo. 

Japanio kaj Cinio. Ankaŭ la Komerca ĉambro de Dunfermline Oni per tio pruvos, ke per Esperanto oni povas gajni monon,
estas reprezentata ĉe Ia Konferenco.

La delegito de la Internacia Oficejo de Komercaj Foiroj kaj

Ĉar la nomo Esperanto devus Ĉie stari en la patentita titolo. 

La direktoro de la banko Vogt kaj delegito de la Komercae — . . . . . . o . i  m u j ko; — ------  — naj u t r i t ae ia nomt
Lkspozicioj en Parizo komunikas favoran leteron de franca ministro Cambro en* Stuttgart varme aprobas tiun personan sugeston

I . ____ ________ t  •  _  •  a ____________________________________________  • - v *  t f i .  .  .  ®  *

de komerco, kiu interesigis je diskonigo de francaj produktejoj per 
Esperanto en 1921.

La delegito de la Belga Komerca Cambro en Londono pre

zentas serion da proponoj praktikaj por plivastigi la komercanI Ju Imitu i .  f Da t r Jk i » ia < Jine rca n
La delegito de la Belga Komerca Cambro en Londono sub- i potencon de la helplingvo. Li rekomendas, ke ia Universala 

tenas la rezolucion Parizan en la nomo de sia ĉambrq, kiu donis ai li I  Esperanto-Asoci»? klopodu per siaj delegitoj akiri pli multajn 

instrukcion pri tio. Persone ii aldonas ke lia firmo antaue uzis 17 aliĝojn de entreprenoj*4 kaj varbi Ĉiujn firmojn korespondantajn 

lingvojn por korespondado kaj presaĵoj, dum Ii uzas nun neniun en Esperanto, por ke ilia adreso aperu en speciala bone klas- 

alian krom angla, franca kaj esperanta. igita listo en ia jarlibro de UEA. Se ilia nombro kreskas ra-

La delegitoj de la Komerca Cambro de Lecce, de la Komerc- pide’ oni Povos eldoni apartan komercan jarlibron, kiu egalos

ista Asocio Tiĉina, de la Itala Komerca Cambro de Montevideo. ekzemP,e ,a telefonlibron. Ofte komercistoj ne volas interes-

de la Komerca Cambro de Verona, de la Landa Hungara Komerca a| EsPcranto respondante, ke ili neniam ricevis leterojn en

Unuigo, de la Ĝenerala Asocio de farmaciaj sindikatoj en Francio li.u 1,ingvo- Kicl i!i P°vus atendi, ke oni skribos al ili en
ankoraŭ parolas por subteni la rezolucion de Parizo. tiu *,ngvo( se ili ne publikigas sian nomon en ia esperanta jar-

La prezidanto demandas, ĉu iu deziras esprimi kontrauan opinion 
au kritikon.

La delegito de la Komerca Cambro en Milano (profesoro

Ravizza) proponas en sia persona nomo du modifojn al Ia rezolucio 
prezentita:

1« aldoni kvinan paragrafon konsiderante ke multaj komercaj 

firmoj aŭ foiroj en ĉiuj landoj de la mondo jam sukcese spertis la

libro au ne metas sur sia leterpapero ke ili korespondas en 

Esperanto? Ili agas same kiel komercisto, kiu plendus, ke ne

niu telefonas al li, kiam li mem forgesis enskribi sian firmon 

en Ia telefonlibro kaj sian numeron sur la leteroj.

La delegito de la jarlibra firmo Didot-Bottin en Parizo anoncas, 

ke en 1923 Ia dikaj adreslibroj, fame konataj sub la nomo 

„Bottin“ montras per stelo la komercistojn uzantajn Esperanton
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La delegito de la Financa Ministrejo Jugoslava konstatas, ke 

per sia organizo UEA efektive povas tuj disvastigi ian ajn do

kumenton ai atentema leganta publiko disa en 50 landoj de la 

mondo. Pro tio lia ministrejo diskonigas informojn pri jugo

slava ekonomio, isame kiel .aliaj Ministrejoj de Litovio, Ĉeĥo- 

slovakio kaj Svedio, en la nove fondita «Informilo" en Esperanto.

La delegito de la .Komerca Cambro en Calais rekomendas 

samformatan eldonon de Ĉie disvastigeblaj komercaj gvidfolioj.

La delegito de la Komerca Cambro en Londono memorigas 

pri la eksperimento organizita antau la milito per samtempaj 

kursoj al komercaj lernantoj «en diversaj landoj kun {tuj posta 

korespondado inter ili. Tiu afero devus nun esti rekomencata.

La delegito de la Hungara Tutlanda Komercista Unuiĝo re

komendas, ke la ĉambroj de Komerco {organizu ĉie servon de 

tradukado por korespondado per Esperanto. La delegitoj de 

UEA kaj Ia lokaj esperantaj societoj devus proponi fiksan 

arangon por preni sur sin tradukadon de leteroj el au en Es

peranto por komercistoj, kiuj provas internacian lingvon -per 

tiu lingvo aii enpresigas anoncon en Esperanto-gazetaro. En 

la komenco tio estu farata senpage kiel kureĝigo au page laŭ 

modera tarifo. Poste kiam la firmoj jam ricevos multajn, ili 

baldau lernigos mem Esperanton al unu au pluraj siaj oficistoj.

La delegito de la I tala'Kadio-Klubo atentigas la konferencon 

pri la graveco de helplingvo por senfadena telefonio, kiu nun 

disvastigas tre rapide en la tutan mondon. Estas neeble fondi 

sendostaciojn |en suda kaj centra Eŭropo ne adoptinte help

lingvon kiel Esperanton, kiu povus esti facile komprenata pro 
siaj klaraj sonoj.

La delegito de la Radio-Elektra Societo en Svislando sub

tenas tiun (vidpunkton kaj konstatas, ke Jen pola respubliko 

granda intereso vekigis por senfadena telefonio, dank’ al arti

kolo aperinta en gazeto esperantemaj poste tradukita nacilingve 

por lokaj Jurnaloj. Estas tute certe, Jee la telefonaj ondoj 

transpasas la limojn de ĉiuj apartaj lingvoj kaj ke Esperanto 

montrigos pli kaj pli necesa por atingi multnacian audantaron.

La delegito de la Rumana Ministrejo Komerca konsentas pri 

tiuj argumentoj kaj opinias, ke ili interesos la grandindustriulojn 

por enkonduki senfadenan telefonion en la landojn de orienta 

Europo. Li dezirus ankau scii kia estas la situacio nuna de 

Esperanto rilate al oficialaj telegrafaj tarifoj. Ĉu tiu demando 

ne estis pritraktita en la Ligo de Nacioj?

La reprezentanto de la Persa Delegacio al la Ligo de Nacioj
diras, ke efektive tiu temo estis pritraktita dum la lasta kunsido 

de la Ligo en Genfeve en la komisiono pri teknikaj aferoj. Laŭ 

raporto de la generala sekretario de la Ligo de Nacioj, la inter

nacia telegrafa oficejo en Bern balotigis proponon de la ĉeĥo- 

slovaka telegrafa administracio, por aldoni la vorton «Esperanto44 

al Ia mencio de oficialaj lingvoj rekonataj por internacia tele

grafado „klara“. La Brazila registaro subtenis la proponon 

kaj l i  Statoj voĉdonis „jes“ dum 12 respondis „ne‘\ La afero 

restas do ankoraŭ nesolvite. Sufiĉus, ke 2 ne respondinta 

Ŝtatoj konigus sian konsenton por ke la regularo estu modifita 

kaj «Esperanto11 aldonata. En interna servo pluraj ŝtatoj jam 

rekonis Esperanton kiel lingvo «klara44, inter alie Granda Brit
lando jam de 1907.

La delegito de la Komerca Cambro de Treoiso demandas kiel 

oni transskribas telegrafe la fonetikan alfabeton de Esperanto.

La delegito de la Foiro de Leipzig respondas ke oni ĉie uzas 

la anglan kaj Zamenhofan formon ch, sh, por ĉ, ŝ same kiel 
germane ae, oe por a, 0.

La prezidanto petas la diversajn parolintojn prepari tekstojn
de rezolucio por baloto en la ferma kunsido.

Kvina kunsido.
Turismo.

\ * • . '* '< '» ^  ". *.?. r ' ' ‘i ,  '  f*'. « ' f  .* ' \ '• V “• \i '  *****

La prezidanto malfermas la kunsidon merkredon 4 aprilo, je
IO h IO, en «Hotel Wogner“.

La delegito de la Turisma Fako de Cehoslovaka "Komerca 

Ministrejo, de la Nacia Federacio Turisma kaj de la Cehoslovaka

7uring-*Klubo, raportas pri utilo de Esperanto por turismo. La re

prezentantoj de turismaj organizaĵoj kunsidis en aparla komisiono 

kaj jam interdiskutis pri specialaj punktoj. Se ili havas lokon en 

Komerca Konferenco, la kauzo estas ke la fremdula movado estas 

ja la plej bona importado por iu lando. En ia nunaj cirkonstancoj 

ne sufiĉas plu ke turisma institucio eldonu presajojn en 5 aŭ 6 lingvoj. 

La nombro kreskas kun bezonoj kaj ankaŭ la kosto de presado kaj 

tradukado. Stato aŭ privata korporacio ŝperus multe da mono kaj 

peno se gi povus eldoni nur en ĉefaj lingvoj kun esperanta resumo 

aŭ nur en Esperanto almenaŭ por ĉiuj nacioj kiuj ne parolas tre dis
vastigitajn lingvojn.

Per tia sparo, oni povus eldoni pli multe kaj pli lukse.

Jam kelkaj ŝtatoj komencis eldoni broŝurojn en Esperanto. La 

parolinto ricevis mem du belegajn antaŭmilitajn albumojn de la 

aŭstria fervoja ministrejo kaj arkao unu de la franca fervoja kom

panio Paris - Orlĉans. Turismaj sindikatoj ankaŭ komencis presigi 

en Esperanto regionajn aŭ urbajn gvidlibrojn. Ekzistas tiaj pri 

ĉirkaŭe 400 lokoj de Eŭropo kaj Afriko. La ekspozicio montris 250 

specimenojn, sed kompare kun la tuto en la mondo, ĝi eslas kom

preneble ankoraŭ tro malmulto kaj nur komenco.

Ankaŭ gis nun, la esperanto - societoj devis tro ofte helpi aŭ eĉ 

presigi mem tiujn eldonaĵojn. Tio ne estas la gusta metodo. Oni 

devas instigi la Staton, la urbon aŭ la turisman oficejon ke ĝi 

mem presigu tian dokumenton kaj la esperanto-societoj aŭ delegitoj 

de ULA devus nur proponi sian tradukan servon, Ĉar la disvesteco 

de Esperanto en ĉiuj landoj de la mondo estas jam tia, ke la eldono 

de gvidlibroj en tiu lingvo ne signifas elspezon, sed veran gajnon. 

Lia ministrejo spertis, ke presejo en Esperanto, disvastigita per la 

internacie orgenizo de UEA trofos atenteman leganton publikon 

samtempe en Ĉiuj londoj, etinges plej diversnecien gezeteron kaj en

tute montrigas el ĉiuj rimedoj la plej malkara koj sukcesplena re

klamilo. En Ĉeĥoslovekio le turisme feko de Ie komerce ministrejo 

subvenciis per 10000 Kr. Ie XII I8” Universalen Kongreson de 

Esperanto, kiu farigis le plej grendnombre vizito de fremduloj en la 

tendo. Pertoprenis 2500 persenoj, kies duono et eksterlando. Antaŭ 

la milito, la turismaj asocioj de Proha kej Brno sendis vojeĝenten 

peroniston Ĉirkaŭ Europo. Post la milito seme vojeĝis al diversaj 

eksterlondfij urboj le delegito de le turisma fako de I’ komerca 

ministrejo por lari paroladojn en Esperanto kun lumbildoj pri sia 

lando. La rezultato estis allogo de 1200 fremduloj al Praha. La 

Turing-Klubo ĉcĥoslovake fondis esperentisten sekcion. Multoj 

gvidlibroj eu gvidfolioj ĉeĥoslovokej estas jam presitaj en Esperanto. 

Dum en 1908 en London, ĉe la aŭstrio ekspozicio kun ĉeĥa sekcio 

la gazetaro silentis pri Bohemio, ĉar la imperia registaro mem ne 

atentigis pri gi. Perĉ de esperentisto! poste multoj ĵurnaloj citis kaj 
longe priskribis tiun sekcion.

La delegito de Cehoslovaka Turisma Ligo por Moravio 
konfirmas tiujn informojn.

La delegitoj de la porfremdula) sindikatoj en Bourg kaj 

Genĉve konstatos efektive, ke oni multe porotos pri ĉeĥoslovekio en 

lo tute mondo pere de Esperento. Eĉ le infenoj lernintoj Esperemon 

en olioj landoj, tre ofte ekkorespondas unue kun ĉeĥoslovekoj someĝ- 
uloj.

Le delegito iie la porfremdula sindikato de Grenoble kaj 

Dauphinĉ mencies ke le frerce Turing-Klubo estis te unua gremio 

societo kiu helpis enkonduki Esperonton en okcidenton Eŭropon en 

1900. Hodioŭ kelkoj gvidontoj ne estos tiom lovorej, sed ekzistos 

esperentisto grupo de lo Ireneo Turing-Klubo de 150 membroj.
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30 gvidlibroj au gvidfolioj pri francaj urboj au regionoj aperis en 

Esperanto, generale kun subvencio de la loka turisma sindikato. 

Krom tio ekzislas albumoj eldonitaj de la Fervoja Kompanio Paris- 

Orleans.de la franca Ŝta'a fervojaro kaj unu pri Valson. La regionaj 

turismaj sindikatoj de Anjou, Grenoble, kaj Dauphin^, Bourg-en- 

Bresse kaj Touraine presigis mem en ilustritajn gvidlibrojn. La 

sindikato de Grenoble skribas: .Ni konstatis la utilon de tiu libro

kaj preskaŭ dutaga ricevas informpetojn en Esperanto el multaj

landoj." En la nomo de tiu asocio, la delegito prezentas rezolucion

rekomendentan al ĉiuj landaj turismaj sindikatoj sekvi tiun profitigan 
ekzemplon.

La delegito de la Silezia Turisma Ligo raportas similajn 
faktojn pri sia propra kaj aliaj regionoj de Germanio.

La delegito de la Nacia Turisma Asocio „Pro Italia‘‘ citas

rezolucion jam voĉdonilan de Uu societo por rekomendi al turismaj

sindikatoj Ia profitigan uzon de Esperanto. La Turisma Asocio de

Veneta regiono ankaŭ voĉdonis similan rezolucion. Aperis en

Esperanto sufiĉe granda nombro da gvidfolioj kaj belaj ilustritaj

gvidlibroj de Rimini, Ravenna. Bologna. Trentino, Genova, Milano 
kaj Venezia.

La delegito de la Komerca Ĉambro ltala en Maroko raportas 

pri karavano de Milano al Finnlando, kiu uzis Esperanton dum la 

tuta vojago kaj ricevis ĉie la helpon de delegitoj de UEA. !

La delegito de la Turisma Sindikato en Annecy faris similajn 

spertojn kun karavano de Lyon al Ĉeĥoslovokio. Tiaj karavanoj

estus tre malfacilaj kaj multekostaj sen la esperantista organizo kaj 
lingvo.

La delegito de la Turisma Sindikato en Zagreb gratulas pri 

la belega ilustrita gvidlibro de Venezia en Esperanto. Li multe 

lernis per la konferenco kaj konstatas ke lia lando, ankoraŭ tro ne

konata ekstere, povus multe profiti el turisma propagando esperanta.

La delegito de la Saisa Turisma Oficejo raportas ke en Svis

lando ekzistas ilustritaj broSuroj pri Oberlando kaj Genfcve, kaj gvid

folioj pri diversaj urboj. La Svisa Turisma Oficejo estas ne nur 

favora principe al la celo de la konferenco, sed estas preta eldoni 
presejon en Esperanto pri Svislando.

La delegito de la Foiro de Wien citas la du albumojn en 

Esperanto pri Aŭstrio kaj anoncas ke la ministrejo pri trafiko in

tencas eldoni novajn gvidlibrojn en tiu lingvo, ĉar la rezultatoj estis 
bonaj.

La delegito de la ĝenerala direktejo de Rumana Fervojaro 

esprimas la deziron ke oni aldonu Esperanto-ŝlosilojn al ia gvidlibroj 

por ke oni povu disvastigi ilin, ne nur inter personoj komprenantaj 

Esperanton, sed eĉ inter la aliaj: ĉar sufiĉas iom tralegi la 16 regul

ojn de Ja gramatiko por kompreni facile iun tekston.

La delegito de Katolika Societo Itala de Komercaj Oficistoj 

certigas, ke multaj katolikaj asocioj en Italio konsideras Esperanton 

kiel utilan helpilon por sukceso de katolikaj pilgrimoj al Sanktejoj 
de la fido.

La delegito de la Saisa Societo Hotelista, la delegito de la Ĉehosloa. 

Turing-Klubo kaj la delegito de la Rumana Komerca Ministrejo 

atentigas pri la utilo de Esperanto por hoteloj kaj rekomendas, ke 

oni restarigu en la jarlibro de UEA mencion de 2 aŭ 3 diversklasaj 
hoteloj por la ĉefaj urboj.

La delegito de la Ĉambro de Komerco de Kanana (Meksiko) 

rekomendas ankan la restarigon de Ia samformataj gvidfolioj per 

UEA kaj petas, ke Ia konferenco oficiale voĉdonu ankaŭ rezolucion 

por rekomendi Ia instruadon de Esperanto al hotela servistaro, Ĉar I 

la Sud- kaj Centr - Amerikanoj multnombre vojagas al Eŭropo kaj 

trovas malofte hotelistojn kapablajn interparoli hispane au portugale. 

Dume Esperanto estas tre facila kaj tuj komprenebla, eĉ preskaŭ 

senlerne, de la hispanlingvanoj aŭ brazilanoj.

La prezidanto fermas la kunsidon tagmeze.

Finfcrma kunsido.
(Rezolucioj).

La delegito de la Komerca Ĉambro de Sheffield prezidas la 

ferman kunsidon de la konferenco, en la Komerca Ĉambro de 
Venezia, merkredon 4 aprilo je 15 h.

La delegito kaj eks-prezidanto de la Franca Komerca Ĉambro 
en Londono raportas resume pri ia tuta ĝenerala diskuto okazinta 

cirkan ia Pariza rezolucio. Lin surprizis la longa listo de gravaj 

korporacioj aprobantaj la deziresprimon de la Komerca ĉambro de 

Parizo. Ankaŭ la franca Komerca ĉambro de Londono voĉdonis 

similan rezolucion por rekomendi la generacon de Esperanto, ĉar 

eble francoj logantaj eksterlande enkoran pli bone komprenas le 

necesecon de helplingvo ol tiuj, kiuj restas en le lando mem. Pri 

tio konsentos kun le komercisloj enkeu multoj ingenieroj kaj teknik

istoj. Lastan joron lo sodeto de ingenieroj el Britlondo, kiun li tiom 

prezidis, neoficiale voĉdonis pri taugeco de Esperanto kiel helplingvo 

por ingenieroj. La rezultato estis tre interesa kaj ne atendite - 90° 

respondis .jes», 3%  .ne- kaj 7<>/0 restis neutralaj. La nun, kon

ferenco Sajnas al Ii enkoreu pli bono pruvo per foktoj ol tiu ojn 

balote do. Li portoprenis tre multojn internodojn konferencojn en 

kiuj preskaŭ ĉ.am regis lingve konfuzo koj molfedlejo. Oni perdis 

tempon, difektis intereson, kreis malagregon em bolon. Dume 

tiu ĉi konferenco estas le plej bona kiun li iam vidis, ĉiuj delegitoj 

parolas unu samon komunon lingvon koj ne bezones timi ke ili feros 

gramatikajn erarojn. La plejmulto parolos tre flue koj tiel sengene 

kiel en sio propro lingvo. Le kompreno estos pleno, ie unueco kei 

rondeco de loboroj rimerkinde. Li mem, ne ofte porolinte en Esper

anto antene guis agrablon interparolon en tiu lingvo kun Ĉiulondoj 

konferencenoj. Li proponas al ekcepto de ia konferenco lo rezolu

cion de lo Komerco Cembro de Perizo kun io modifoj proponitoj de 
Prof. Ravi zza de Milano:

Konsiderante, ke lo tutmondaj intersango} estus multe 
faciligitaj per uzado de helpo internacie lingvo,

konsideronte, ke tio tute ne devos malutili ol le nocioj 

lingvoj, intime ligiloj kun historio' de Ĉiu lando kaj riĉaj je 
senmortaj literaturoj ĉefverkoj,

konsiderante, ke kontraue, la helpo lingvo devos esti util

igato kvozeu iu kodo kej interpretilon inter la nocioj koj ke

tial estas necese ke oni povu gin akiri per facilo koj praktiko 
lernado,

konsiderante, ke multoj komercaj firmoj au foiroj el ĉiuj 

landoj de ia mondo jam sukcese spertis la uzon de Esperanto 

por korespondodo, internacie reklamo koj negocaj inferpordoj,

j  konsiderante, ke la lingvo Esperanto posedos ĉiujn dezir

indajn kvalitojn de klareco koj de metode simpleco lon Io 

vidpunkto de la e lparo lo , de le gremeliko, de le vortero, 

kaj de la riĉeco je esprimoj, la Internacia Komerca Konferenco 
de Venezia, voĉdonas ia jenan deziresprimon:

I1 ke la instruado de Esperanto estu enkondukata en lo 
komercojn lernejojn de ĉiuj landoj.

2« ke la Komercaj ĉambroj, ekonomiaj grupigoj kej 

turismoj oficejoj, dezirontoj faciligi le komercon trafikon kaj 

le internodan vojaĝedon helpu ol lo repida disvastigedo de 
Esperento, kiel internacie helpa lingvo.

3« ke la Komercaj ĉambroj, kiuj ankorou ne estos kon

vinkitoj pri lo oportuneco de lo unue koj duo deziresprimoj, 

almenaŭ ekzamenu la demandon kaj faru provojn.

La delegito de la Ĝeneralaj Komercaj Ĉambroj de Peking kaj 

Tien-T sin (Cimo) subtenas la rezoludon en la nomo de tiuj du 

Cambroj kaj ankan en tiu de la Ĉinaj Komercoj Cembroj en Siem, 

Azio kaj Makessor (Oceanio) kiuj donis ol li somon instrukdon. La 

Ĉina komerdstaro bezonos kaj deziras rilati kun europaj negocistoj 

se oni nur povas forigi lo lingvan barilon, kiu estasla Ĉefa malhelpojn
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La delegito de la Oficejo de Industrio en Gendre ankau sub

tenas la rezolucion. Tiu korporacio helpis la altan lernejon de 

Edukaj Sciencoj, Instituton /. J. Rousseau, organizi en deneve 

Internacian Konferencon por profesia orientado, j îu studis la 

psikologiajn mezurilojn por profesiaj kapablecoj. Poste tiu In

stituto kunvokis alian konferencon por ekzameni la spertojn 

faritajn per instruado de Esperanto en publikaj lernejoj de

16 landoj, kies ministrejoj de instruado sendis oficialajn dele

gitojn. Tiu konferenco okazis en la sekretariejo de la Ligo de 

Nacioj kaj uzis ankaŭ Esperanton plensukcese, kiel Ia nuna. 

Sed antati ĉio, ĝi pruvis, ke Ia studado de Esperanto nenie! 

perdigas tempon, nek limigas la lernadon de la fremdaj lingvoj. 

Tion timis iom la ĉambro de Komerco de Roanne, kiu aligis al tiu 

ĉi konferenco, insistante, por ke oni ne rekomendu la forigon de la 

fremdlingva instruado, sed nur la laiivolan instruadon de Esperanto.

Oni audis en la Ĝeneva Konferenco raportojn de anglaj 

inspektoroj kaj direktoroj de lernejoj, kiuj konstatis, ke la ge

knaboj lernintaj Esperanton gajnis unu aii du jarojn en la stud

ado de ceteraj lingvoj, Ĉar Esperanto, kiel simpligita kaj regul

igita lingva lipo, montriĝis rimarkinda enkonduko al studo de 

aliaj europaj lingvoj. Iau la principo: «pasu de simplo al mal

simple**. Ankau la Ĉinaj kaj japanaj delegitoj atestis la samon. 

Tiamaniere la Komerca ĉambro de Roanne povas trankviligi 

kaj certigi, ke, dum Ia necesa transira periodo, lernantoj neniel 

perdos sian tempon studante Esperanton, sed tute kontraue. Pro 

tio li subtenas ankau la Parizan rezolucion.

La prezidanto balotigas la delegitojn per levo de manoj kaj 

la rezolucio estas unuanime akceptita.

La prezidanto de la Intervira Komisiono raposas pri la la

borkunsido de la foiroj, kiuj havis sian apartan konferencon en 

Venezia kaj parolis nur Esperanton la tutan tempon por diskuti 

pri diversaj aleroj de komuna intereso. La internaciaj foiroj 

dum la lasta jardeko, precipe de post Ia fino de la mondmilito, 

akiris multe pli grandan influon ol antaiie en la ekonomia vivo 

de la diversaj nacioj. Pli ol io alia, la lasta milito montris, ke 

la tuta mondo jam estas ekonomia tutaĵo, en kiu parta progreso I 
au parta difekto influas ne nur la vivon de tiu parto, sed Ia 

tutan organismon. La foiroj ne nur respegulas la ekonomian 

vivon de siaj landoj, sed ankau helpas restarigi la internacian 

interftangon de produktejoj. Unuarange ili sentas ia tutmond

econ de komerco kaj tial eble ankau unuarange ili montris la j 

vojon en la uzado praktika de helpa mondjingvo. Por iii Es

peranto ne estas plu simpla propono, sed jam ekzistanta lingvo, i 

kiu pruvis sian vivon kaj taugecon. Por esprimi sian dankon 

pri tiu tre utila instrumento, la delegitoj, raportantoj au repre- j 
tentantoj de 18 ĉeestintaj foiroj deziras publike transdoni al 

la nuna konferenco la jenan rezolucion, kiun ili alprenis unu

anime kaj kiu povas eble utili en la aktaro. j

II. La reprezentantoj de la foiroj de Barcelona, Bordeaux, j 

Brestan, Budapest, Frankfurt, Helsingfors, Leipzig, Lubljana, 

Lyon, Malmoe, Milano, Padova, Paris, Praha, Rcichenbcrg, 

Valencia, Wien kaj Zagreb, kunvenintaj en Venezia dum 

la lnternacia Konferenco por komuna komerca lingvo, 

interSanĝis dum tri kunsidoj siajn spertojn pri la praktika 

uzado, kiun ili faris per Esperanto, Ĉu por sia internacia 

reklamo, ĉu por sia korespondado, Ĉu por siaj propraj 

interrilatoj kaj konferencoj, kaj unuanime konstatas, ke ) 

Esperanto estas la plej tauga, simpla kaj ekonomia ri- j 

medo por internacia komunikado, kaj rekomendas, ke oni 

nun, post sukcesplenaj provoj, ĝeneraligu ĝian uzadon.

La prezidanto dankas la interfoiran konferencon por ĝia 

valora atesta dokumento, kiu konfirmas la leterojn ricevitajn 

de la Itala Komerca ĉambro en Svislando, responde al gia in

vito. La dokumento estos aldonata en la protokolo kun mencio

de la deklaro sendita de la Basela foiro, laŭ precize la sama
senco.

[ La delegito de la Belga Ĉambro de Komerco en Londono 

raportas pri la detalaj praktikaj proponoj faritaj en la kvara kun

sido kaj legas komunikajon de la prezidanto de la Universala 

Esperanto-Asocio akceptanta sugestojn similajn. Li do pre

zentas la jenajn rezoluciojn:
_ •A' » J £ %  ̂ t t i ‘ '

III. l e UEA bonvolu publikigi en sia jarlibro aŭ aparte 

specialan liston de komercistoj, pretaj korespondi en Es

peranto kaj klasigataj laŭ fakoj.

2* UEA bonvolu publikigi komercajn informojn en sia 

oficiala organo kaj kiel eble plej baldau eldoni komercan 

bultenon.

3« UEA kreu servon de komercaj gvidfolioj, ilin kun

igu laŭ fakoj aŭ landoj kaj disvastigu ilin laŭ mendo.

4e UEA atentigu per siaj delegitoj la komercistojn, 

hotelestrojn, informoficejojn kaj peradistojn pri la uzo 

de Esperanto kaj akiru kontraktajn favorprezojn por es

perantistaj komercistoj.

5« UEA atentigu la eksportajn komercistojn pri ia 

admirinda klareco de esperantaj radikoj por senfadena 

telegrafio. Per mallongigoj facile komprenataj de la tele-

• gralema publiko, Esperanto povos parte anstataui la tele

grafajn kodojn kutime uzatajn de grandaj firmoj. Uzo de 

Esperanto ŝparas monon kaj evitigas erarojn.

6e UEA elektu inter siaj delegitoj taŭgajn personojn 

por funkciigi la supre nomitajn servojn. Kiam estos ne

cese, UEA kreu pli ampleksan organizon kaj metu je la 

dispono de la komercistaro la personojn kaj instalojn, 

kiujn oni jugos dezirindaj.

La prezidanto balotigas pri tiuj deziresprimoj. Ili estas 

unuanime akceptitaj kaj transdonotaj al UEA kun ia espero, 

ke giaj delegitoj varbos aliĝojn de sufiĉe multaj entreprenoj 

por ebligi Ia realigon de la esprimitaj deziroj.

La delegito de la Pariza Komerca Ĉambro proponas aldoni 
al la unua punkto:

UEA en ĉiu lando konigu la adresojn de komercistoj, 

uzantaj Esperanton ankaŭ al la komercaj jarlibroj, kiel 

ekzemple wBottin“ en Parizo, petante, ke ili atentigu pri 

tiuj komercistoj per stela signo, kiel jam faras la supre 
nomita.

Tiu aldono estas unuanime akceptata.

La delegito de Turisma Sindikato en Annecy resumas la 

faktojn prezentitajn al la konferenco pri uzado de Esperanto 

ĉu de turismaj oficejoj, Ĉu de turistaj asocioj. Li raportas pri 

la diskuto kaj proponas la kvar jenajn rezoluciojn:

IV. le La Internacia Konferenco por komuna komerca 

lingvo laŭ propono de la Turisma Sindikato de Dauphin^ 

konsiderante la sukcesajn spertojn jam faritajn kaj la 

grandan nombron de gvidlibroj jam eldonitaj en Esper

anto, proponas al turismaj asocioj, agentejoj kaj eldonejoj, 

eldoni gvidlibrojn en tiu lingvo aŭ almenaŭ dediĉi kelkajn 

pagojn al esperanta resumo de siaj nacilingvaj gvidlibroj, 

ĉar tio estas la plej ŝpariga rimedo por diskonigi la bel-

ajojn de iu ajn urbo aŭ regiono en ĉiuj landoj de la 
mondo.

2C La konferenco invitas la hotelistajn societojn, en

konduki la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj kaj 

instruigi tiun lingvon al la hotela servistaro.

3« La konferenco esprimas la deziron, ke la servo 

de samformataj turismaj gvidfolioj estu restarigata de 

UEA per interesigo de turismaj organizajoj. Tiuj gvid

folioj estu aranĝataj laŭ la ĝis nun akiritaj spertoj, kon

siderante la nunan situacion kaj faktan valoron de tia 
reklamado.

La prezidanto balotigas pri tiuj proponoj. Ili estas akceptitaj
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La delegito de Radio-Elektra Societo raportas pri la diskuto 

okazinta pn senfadena telefonio kaj la delegito de la Ĝenerala

ningo de Teknikista) Lernantoj en Industrio kaj Komerco ra

portas pn la permeso uzi Esperanton kiel „klara“ telegrafa 
lingvo. Ili prezentas la du jenajn rezoluciojn:

V. La konferenco, en kiu partoprenas ankau reprezent

anto) de Radio-Elektraj Societoj, konstatas, ke la tut

monda disvastiĝo de senfadena telefonio nepre postulas 

ranedon por superi la lingvajn barilojn kaj rekomendas

la uzadon de Esperanto por komunikloj destinitaj al 
eksterlanda audantaro.

VI. La konferenco esprimas la deziron, ke Esperanto 

estu baldaŭ Ĉie rekonata de telegrafaj administracioj kiel 

normala lingvo, ĝuanta la tarifon de lingvo „klara“. Ĝi 

rekomendas al la Komercaj Ĉambroj kaj Esperanto- 

societoj, ke ili instigu la centran telegrafan administracion 

en sia lando skribi al la Internacia Telegrafa Oficejo en 

n Por konigi sian konsenton al ia aldono de Esper- i 

anto en la mencio de akceptataj lingvoj, kiel faris jam
li Statoj. i

La prezidanto balotigas pri tiuj rezolucioj. Ili estas ak- 
ceptitaj.
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La delegito de Padova Komerca Cambro prezentas la jenan 
proponon:

VII. La konferenco transdonu al la Internacia Komerca 

Cambro la rezolucion de la Komerca Ĉambro dc Parizo 

Jus unuanime akceptitan kaj petu, ke la demando estu 

enskribita sur la tagordo de venonta kongreso de la Inter
nacia Komerca ĉambro.

La prezidanto balotigas pri tiu rezolucio. Ĝi estas unu
anime akceptita.

La delegito de la Rumana Komerca Ministrejo memorigas, 

ke la tna ĝenerala kunsido de ia Ligo de Nacioj oficiale adoptis 

rimarkindan raporton de la ĝenerala sekretario de la Ligo post 

zorga diskutado kaj modifado de teknika komisiono. Tiu ra

porto konstatas la vivantecon kaj disvastecon de Esperanto kaj 

gian taŭgecon por skribaj kaj parolaj interrilatoj, sed ia Ligo 

de Nacioj decidis ankaŭ submeti la demandon pri instruado de 

Esperanto en lernejoj al sia Konstanta Komisiono por Intelekta 

Kunlaborado ka, peti, ke ĝi donu sian opinion pri la diversaj < 

flankoj de la mondlingva problemo. Nu, Ĉar efektive tiu pro

blemo havas antaŭ Ĉio komercan kaj turisman flankon, dum en 

la komisiono sidas nur sciencistoj kaj literaturistoj, estas la 
devo de tiu ci konferenco informi la komisionon de la Ligo de 

Nacioj pri la spertoj kaj deziroj de la rektaj interesatoj: la 

praktika, komercistoj. T .al li prezentas la jenan rezolucion, ne

ktmiercLsTo^ra dC]eg,t° ’ S®d Persone kiel grandindustrio kaj

VIII. La konferenco respekte atentigas la komisionon por 

intelekta kunlaboro ĉe la Ligo de Nacioj, komisiata por 

plue studi demandon de Esp. en lernejoj kaj la diversajn 

Hankojn de la mondlingva problemo pri Ia jenaj punktoj:

La mondo komerca kaj turisma estas unuarange in

teresata en la urĝa bezono je praktika helplingvo por 
faciligi trafikon, vojaĝon kaj korespondadon.

Tiu helplingvo povas esti nek la lingvo de iu aparta

nacio, pro politikaj kauzoj, nek la latina, pro lingva mal
facileco kaj arkaismo.

La internaciaj foiroj kaj multaj komercistoj el ĉiuj

l i   ̂ I por sia internacia

reklamo, sia korespondado aŭ konferencoj pro ĝia faci!- 
eco kaj neutraleco.

Tial, la plej praktika solvo estas generaligi la uzon

kaj instruadon de Esperanto kiel jam rekomendis pluraj

gravaj organizajo} kaj tiu ĉi konferenco elprovinte la 
taugecon de Esperanto.

La prezidanto balotigas pri tiu rezolucio, kiu estas unu
anime akceptita.

L . delegito kaj direktoro de I, Komerca Lernejo en (Mense 

(iJanmarko) gojas, ke Ia Komerca ĉambro de Parizo faris la 

unuan paŝon, kaj la Itala Komerca ĉambro por Svislando la 

duan. Nun venas la britoj, kiuj prenu sur sin la taskon, dis

konigi Ia rezultatojn de la konferenco al la Komercaj Ĉambroj 

en a tuta mondo. Dankante la prezidanton pro lia bonhumora 

kaj tauga prezidado, ii prezentas la sekvantan rezolucion:

IX. La konferenco konstatas la gravecon de la iniciato de 

a tala Cambro de Komerco por Svislando, kunvokinta 

la konferencon por pristudi Ia rezolucion de la Pariza 

Komerca Cambro favore al la enkonduko de Esperanto 

en Ia komercajn lernejojn kaj esprimas la deziron ke la 

brita delegitaro en Ia konferenco klopodu, por ke la or

ganizita, komercistoj de Britlando prenu sur sin la taskon 

diskonigi la rezultatojn de la konferenco al la Komercaj

Cambro, ka, asocioj tra la tuta mondo. Plie, la konfe

renco petas la britan delegitaron, organizi internacian

eksperimenton pri la instruo de Esperanto al komercistoj 
. diverslandaj. 1

I-a delegito de la Rumana Arbarista Unuigo, veninte kici ob

servanto, deziras esprimi sian admiron pri la perfekta funkciado

de Esperanto kiel parolata kaj facile komprenebla lingvo inter 
delegitoj de ĉiuj nacioj.

nri li" , t 16010 t  k ’HOTnerCa Cambr° 6n BukureM  raportas 
pn a Internacia V a rb o j,  samloke starigita inter la kunsidoj

de la konferenco ka, partoprenata de 40 komercistoj divers

landaj Anoncinte reciproke siajn varojn, ili organizis tuj la 

vendadon ka, aĉetadon, kaj 16 mendoj konkludigis dum la dauro 

de la konferenco Esperanto perfekte taugis por ĉiuj negocadoj,

ka, tiamaniere, plura, delegitoj havos duoblan kauzon goj! pri 

a vojago, ĉar ili sukcesis profiti per tuja uzo de Esperanto 

ne nur por la homaro, sed ankau por siaj propraj aferoj.

I UK prezl̂ nl°  sPrite U lu la s  1« sukcesajn vendistojn pri

L T . T ’ , 1 T ,m" S BSpBr0n' k« Hi d<mos Pocenton de 
f ,us “klnla) milionoj por subteni lo sekretarian kason kiu
bezonus monon por eldoni honan raporton kaj protokolon en 
la plej gravaj naciaj lingvoj.

Li nun esprimas finan dankon al la neforgesebla urbo de 

Venezia, al gia gastama Komerca ĉambro kaj al la ltala Ko

merca Cambro en Svislando, kies kuraga iniciato ebligis skribi 

la unuan pagon de nova epoko en la historio de tutmonda ko

merco. L, ankau dankas la Ĉambrojn de Komerco de Parizo, 

Milano Londono ka, Ĉiujn ceterajn, kiuj sendis oficialajn dele

gitojn kaj ebligis, ke Ia konferenco montrigis vere granda suk- 
\ ceso*

[ Tiu sukceso alportos en la estonto nekalkuleblan helpon al

al ili la de longe dezir
atan rimedon por libera kaj rekta komunikado kun la tuta mondo.

La reprezentanto de la Komerca Cambro en Venezia dankas

T *  I  Ha.Urb° ka,aI Ha ,and°- La konferenco 
malfermis la okulojn de skeptikuloj kaj montris, ke la solvo de

grava mondproblemo estas ja trovita kaj elpruvita. Restas nur

gui^diskonigi pli vaste. Li esprimas la esperon ke tiu laboro

efektivigos kiel konsekvenco de la Venezia} kunsidoj kaj li opinias,

ke lia Komerca Cambro povas esti fiera ke oni elektis gian sidejon 
por tiel fruk todona  o kaz in ta jo .

La generala sekretario de la Ilala Komerca Cambro por Svis

lando konfesas, ke Ciuj duboj kaj antadjuĝoj malaperas antau la 

impresa brilo de la (aktoj kaj de la vivo, kiu animis la tutan 

konferencon. L. estas plene konvinkita pri la taugeco de 

Esperanto .Neniam li atendis -ke la lingvo funkcios tiel bone 

kaj «ue. Ce la varborso, la komercistoj negocadis pri siaj aleroj
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kun tiom da facilo kvazali ilijĉiuj parolus sian gepatran lingvon. 

En la diskutoj ĉio iris rapide kaj seninterrompe. Oni eĉ audis 

vere elokventajn paroladojn, kiuj ĉarmis la orelojn de la italoj. 

Esperanto estas belsona kaj harmonia kiel suda lingvo. Tamen ne 

temis en Venezia pri elokventeco aŭ poezio, ankau ne pri teorio 

au pedagogio, sed pri esploro de faktoj kaj spertoj kaj pri audo 

de enketoj faritaj de gravaj korporacioj kiel la Pariza Komerca 

Ĉambro. La celo de la invito estis ankau koni la opinion de 

la ceteraj komercaj rondoj. La respondoj ricevitaj, ni povis 

konstati ke deziras Ia ĝeneraligon de Esperanto kiel intemacia 

helpa lingvo, ne nur ia voĉdonintaj korperacioj, sed ankau granda 

nombro da Komercaj ĉambroj kaj aliaj institucioj, kiuj nek 

aligis, nek partoprenis, sed esprimis sian simpation letere. Inter 

pluraj centoj da respondoj ricevitaj trovigis nur kvar malfavoraj 

kaj prelerantaj al Esperanto iun au alian nacilingvon. Nur unu 

el la respondoj menciis heziton inter Esperanto kaj alia simila 

tormo de mondlingvo. Se la granda plejmulto kaj la konferenco 

mem preleris sin teni al Esperanto, «tio okazis, ne nur pro la 

antaue faritaj enketoj de diversaj el ili, ne nur pro la elpruvita 

sperto kaj taugeco de la lingvo, sed ankaŭ pro la generala deziro 

uzigi ĉie unu saman, simplan kaj praktikan helplingvon, kaj ne 

haltigi urĝan homan progreson per teoriaj disputoj. Ambaŭ la 

respondoj kaj la konferenco mem alportis al Esperanto la sagan 

aligon de jam konsiderinda parto organizata komerca mondo, 

konvinkita per la faktoj. La generaligo de tiu praktika mond

lingvo signos definitivan venkon de la homa racio super unu 

el la plej genantaj bariloj, kiuj malhelpis gis nun la internaciajn 

interagojn .

La konlerenco fermigas je la 17“ h. per longa aplaŭdado.
* »

*

Komuna vespermanĝo en „Hotel Wagner*.

Solena 'vespermanĝo kunigis merkredon vespere post la 

lenno de la konferenco en la mango-ĉambro de ..Hotelo Wagner“ 

docenton da delegitoj kaj invititoj. Plena koremeco kaj gajo 

regis la tutan vesperadon, ĉe kies fino alparolis per noblaj 

toastoj la vicurbestro Kav. Ponti itallingve kaj esperante Ia 

ĉiam gaja kaj gojiga prezidanto S-ro Merchant, kiu dankis en 

ĉies nomo al D-ro Privat pro lia tutjara laborado por okazigi 

kaj sukcesigi la konferencon kaj al la helpintaj italaj samide

anoj S-roj Vaona, Bonini, Vianello, -flosehi k. c. Respondis 

D-ro Privat kaj Kav. Vaona per elokventaj paroloj. Ankau 

parolis poste, inter aplaudoj, D-ro Chiostcrgi de Itala Komerca 

Cambro por Svislando, Kav. Pianetti de Venezia Komerca 

Cambro, P-ro Kavizza de Milana Komerca ĉambro, P-ro Baudet 

de Pariza Komerca ĉambro. S-ro Fischer, Galati, de Rumana 

Ministrejo kaj aliaj el la plej eminentaj partoprenantoj de I’ kon
ferenco.

* *
*

Ekskursoj al Murano kaj Padova.

La 5« de aprilo estis dedicita al la ekskursoj.

La Komerca ĉambro de Venezia tre gentile disponigis 

specialan Sipon (ornamatan per la granda flagaro), kiu portis 

sufiĉe multenombran grupon da konlerencanoj viziti la insularon 

de Estuario. Ooi travidis la vitraĵfabrikojn de S-roj Cappelin, 

de Kratoj Toso kaj la perlfandejon en Murano dum Ia laborado 

ĉe I llamebrulantaj fornoj kaj la lernejon de Regino Margherita 
por puntistinoj en Burano.

Samtempe la „foiruloj“ .ĉiulandaj estis invititaj en Padova 

ĉe tiea Specimenloiro kies modernajn instalojn ili vizitis, akcept

ataj dc gia estraro. Poste ilin akceptis la urbestraro, la fen

estraro kaj la registaraj autoritatoj Ĉe vere luksa tagmanĝo. 

La gentilaj akceptoj de I’ Aŭtoritatoj, de Foiraj kaj Komerco- 

ĉambraj Direktoraroj kaj la travidado de tia moderna industria

urbo lasis la plej agrablan kaj interesigan impreson al la vi
zitantoj.

La Ekspozicio en „Hotel Wagner“.

En iu el la vitraj ĉambregoj de «Hotelo Wagner“ sur insulo 

Lido estis instalita akurate tre interesa ekspozicio. La porturista 

Hanko de I’ presaĵoj estis la plej multekvanta: ni povis kalkuli 

120 gvidloliojn kaj proksimume 200 gvidlibrojn, inter kiuj Ia 

arteprezentata gvidlibro de Venezia kiu estis disdonata al la 

konferencanoj.

Alia interesa Hanko estis la aro da reklamiloj, afiŝoj, bro- 

ŝuroj ktp. de la specimenfoiroj, ĉ iu  eŭropa foiro estis tie re

prezentata. Fine aparte grava estis la elmontro de 25 fakaj 

lernolibroj de la helplingvo por komercistoj kaj tablo kovrita 

per katalogoj kaj prospektoj en Esperanto.

En la ekspoziciejo dejoris S-ro Westermacher el la firmo 

Ellersiek & Borel, Berlin, kiu zorgis la vendadon de divers

flanka esperantista literaturo.

La akcepto en ^Napoleona Salono".

Lundon la 2«" je la 5 kaj duono posttagmeze la konferenc- 

anaro estis akceptata en la solena halo de Rega Palaco per la 

Urbaj Autoritatoj. Vicurbestro Kav. Ponti alparolis mallonge 

sed vere elokvente en la mirinda «Napoleona Salono11. Je I’ 

nomo de I’ konferenco dankeme respondis la prezidanto S-ro 

Merchant. Poste la gastigotoj disiradis en la haloj de I’ etago, 

miris de I’ balkonoj la apudan Placon dc Sankta Marko, kie la 

urba muzikistaro ludis je ilia honoro kaj lini amasigis en la 

bufedejo por invita temanĝo.

* *
*

Koncertvespero.

Mardon la 3an je la 9 vespere en Teatro Italia la konferenc

anoj kaj multenombraj invititoj ĉeestis prezentadon de itala 

klasika komedio unuakta „ŝakludado“ de G. Giacosa Iau la lerta 

esperantigo de fratoj Padulli kaj de teatraj „L’ Interprete44 en 

venezia dialekto. Varmajn aplaudojn ricevis la geludintoj. 

Dum interaktoj ludis muzikistaro de mandolenoj tre lerte inte

resan programon de klasikaj kaj nuntempaj muzikaloj. La 

agrabla vesperado tre interesigis la konlerencanojn, kiuj Suldas 

ĝin al la zorgema klopodo de la loka esperanto-grupo L. L. Zamen

hof en Venezia. \\ f.
* *

♦

Kunveno de naciaj societoj.

Konstanta Reprezentantaro de la naciaj societoj por la 

propagando de Esperanto havis sian unuan kunsidon en Venezia 

Lundon, 2» de aprilo je 20.30 h. sub prezido de D-ro Privat, 

prezidanto de la Svisa Esperanta Societo, kies sekretariino, 

F-ino Alice Diekmann funkciis kiel sekretariino.

Ĉeestis oficialaj reprezentantoj dc la brita, ĉcĥoslovaka, 

itala, franca, germana, hungara, urugvaja, svisa kaj germana 
en Ĉeĥoslovakio societoj.

LEA estis ankaŭ oficiale reprezentata. Konsente kun giaj 

delegitoj, la kunsido unuanime starigis komunan liston de ses 

kandidatoj al la Centra Komitato, Iau la decido de la Universala 

Kongreso en Helsingfors. Tiu listo estos submetata al konfirmo 

de la naciaj societoj per la prezidanto de la K. R.

Letero estis tuj sendita al Generalo Sĉbert por komuniki 

al li la rezultaton de la kunsido kaj ankau por proponi ke li 

bonvolu cedi la gardadon dc la biblioteko de la Centra Oficejo 

en Parizo al la zorgo de la nova Centra Komitato, kiu ricevis 

de naciaj societoj sufiĉan garantion por pagi almenaŭ minimuman 

luon dc sufiĉa Ĉambraro por ke la biblioteko konservigo en 

estontaj jaroj. Oni petos Generalon Sĉbert fiksi mem la daton 

kaj kondiĉojn de tiu cedo, kiam li deziros akcepti ĝin. Sam

okaze la K. R. esprimis al Ii la unuaniman dankemon de la es

perantistaro pri lia senlaca kaj valora helpado al la esperantista 
movado.
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Lau propono de la ĉeĥoslovaka Asocio, la K. R. esprimas

la deziron ke la naciaj societoj sendu al ĝia Sekretariejo en I

Parizo, 51 Rue du Clichy, po 25 ekzempleroj de sia ĉiujara ra-1

porto por ke la Sekretariejo povu ravice dissendi unu ek- i

zempleron ai ĉiuj ceteraj societoj. Tiamaniere, ili lernos multon 
unu el aliaj.

La kunsida sekretariino: 

A lice Diekmann.

Listo de la aligintaj korporacioj
L Foiro de Milano.

2. Foiro de Padova.

3. Foiro de Paris.

4. Foiro de Bordeaux.

. 5. Foiro de Frankfurt.

; 6. Foiro de Leipzig.

7. Foiro He Praha.

Foiro de Reichcnberg.

9. Foiro de Barcelona.

10. F «uro de Base!.

11. Foiro de Ljubljana.

12. Foiro de T r ilili

13. F o iro  de Breslau .

• i  Foiro de Finnlando.

15. Komerca kaj Industria Ĉambro de Venezia.

16. Itala Komerca ĉambro por Svislando, Geneve.

17. Komerca kaj Industria Ĉambro de la Provinco Siena.

18. Itala Komerca ĉambro en Belgio, Bruxelles.

19. Komerca kaj Industria ĉambro en Bologna.

20. Komerca kaj Industria ĉambro de Padova.

21. Itala Komerca ĉambro de Casablanca.

22. Itala-Germana Komerca ĉambro, Milano.

23. Komerca kaj Industria ĉambro de Potenza.

24. Komerca kaj Industria ĉambro de Mantova.

25. Itala Komerca Ĉambro en Egiptio kaj Sudano, Alexandrie.

^6. Komerca kaj Industria ĉambro de la Provinco Camari.

27. Komerca Ĉambro de la Departemento Deux Sĉvres (Francio).

28. Komerca ĉambro de Thiers (Francio).

29. Komerca Ĉambro de Lure (Francio).

30. Komerca kaj Industria ĉambro de Pisa.

31. Komerca ĉambro en Nimes (Francio).

32. Industria kaj Komerca ĉambro en Hradec Kralove ^ekoslovakio).

33. Komerca ĉambro de Budapest (Hungario).

34. Komerca ĉambro de Brajla (Rumanio).

35. Komerca ĉambro de Sion (Svislando, Valais).

36. Cina Komerca ĉambro, Siam (/Izio).

37. Komerca ĉambro de Sacramento (Usono, Kalifornio).

38. Societo por Monda Komerco, Wien (Aŭstrio).

J9. Banka Societo Vogt, Stuttgart (Germanio).

40. Rotary Club, Harrogate (Anglio).

41. Reala Supera Instituto por Komercaj Studoj, Genova.

42. Reala Supera Instituto por Komercaj Studoj, Venezia.

43. Industria Oficejo, Geneve.

44. Svisa Turisma Olicejo, Zurich.

45. Respublika Komitato de la Komerco, Industrio kaj Agrikulturo, Paris.

46. Societo de la Foiro de Frankfurt (Germanio).

47. Kooperativa Svisa Societo de Konsumado, Genfeve.

48. Belga Komerca Ĉambro en London (Anglio).

49. Svisa Societo de Hotelistoj, Gentve.

50. Komerca kaj Industria ĉambro, Arad (Rumanio).

5L. Komerca kaj Industria Ĉambro, Cremona (Italio).

52. Ministrejo de la Internaj Aferoj, Berlin.

53. Komerca kaj Industria ĉambro, Padova.

54. Valda Komerca ĉambro. Lausanne (Svislando).

55. Delegacio de Persio al la Ligo de Nacioj.

56. Komerca ĉambro de Tarare (Francio).

57. Ĝenerala Franca Konfederacio de Meblado, Paris.

58. Komerca Ĉambro Franca, London.

59. Komerca ĉambro de Bradford.

60. Komerca ka; Industria Ĉambro de Treviso.

61. Komerca Ĉambro Nederlanda en Italio, Milano.

62. Komerca Ĉambro de Brno (ĉefioslovakio).

63. ŝufabrikejoj de Norwich (Anglio), (Norvich Shoe Company).

64. Komerca ĉambro Itala-Rumana, Milano.

65. Komerca ĉambro de Geneve.

67. Societo de Komercistoj en Edinburgh (Edinburgh Merchant Company).

68. Internacia Apoteka Federacio (Nederlando).

69. Rotary Club, Edinburgh (Skotlando).

TO. Itala Komerca ĉambro en Tunizio (Tunis).

i i .  Komerca ĉambro de Olomom iCehoalo vakio)

72. Komerca ĉambro de Valencia (Hispanio)

73. Komerca kaj Industria Ĉambro de Bari. *”*

74. Ministrejo de P Industrio kaj Komerco de la Pola Republiko.

75. Cehoslovaka Turing Klubo, Praha.

I 76. Turista Gazeto „La Caravane", Galliae franc io ), 

i 77. Internacia Ekspozicio de Dekoracia Belarto, Moma (Italio)

78. Komerca ĉambro de St. Omer (Francio)

79. lu ia  Komerca ĉambro de Montevideo (Uruguay).

90. Komerca Ĉambro de Reichenberg (Cefioslovakio).

HI. Komerca ĉambro de Cal ania (Italio).

82. Radio-Elektra Societo. Geni-ve.

83. . Italia- Nacia «socio Jurisma.

M . Unuigo de Ia ĉeĥoslovakaj komercistoj, Brno.

85. Intarnacia Oficejo por favori Komercon kaj Industrion, Amsterda*, (Nederl.) 

S*. Sindikato Turista, Zagreb (jugoslavio).

87. Komerca ĉambro de Dunfermline (Britlando).

88. Komisiono d« la Komerca ĉa-bro en London por la Komerca Instruo.

89. Ministrejo Komerca de la (ehoslovaka Respubliko. Praha.

90. Unuigo de Turistaj Societoj en Respubliko (ehoslovaka, Praha.

'<2. Universala Federacio por komuna komerca lingvo, Sheffield.

93. Silezia Turisma Societo, BreslaU (Germanio)

94. Federacio de la Turismaj Sindikatoj en Pariza Regiono.

95. Generala Asocio de la apotekistaj Sindikatoj francaj, Paris

96. Cehoslovaka Oficejo* de Vojagoj kaj Transportoj, Praha

97. Komerca kaj Industria (ambro en Catanzaro (Italio)

98. Rotary Club Sheffield.

99. Franca Komitato por Komerca Lingvo, Paris.

100. ltala Komerca Cambro de Sania-F<! (Argentino).

101. Komerca (ambro de la Provinco C um o (italio)

!02. Komerca (ambro de Roanne (Francio).

103. Komerca Cambro de Eger ^ehoslovakio).

j  104. Komerca (ambro de La Spezia.

I 105. Komerca Cambro de Halberstadt (Germanio).

; 106. Komerca ĉambro de Barcelona.

107. Svisa Asocio por la komuna komerca lingvo, Bern.

108. Turista Sindikato de Grenoble kaj Dauphin*, Grenoble (Francio).

J 109. Turista Sindikato de Ip Touraine (Francio).

! HO. Komerca Ĉambro de Paris.

111. Internacia Labor-Oficejo, Geneve.

112. Komerca ĉambro de Trapani, Italio.

113. Generala Komerca ĉambro de Peking.

114. Komerca ĉambro ĉina, Makassar, Oceanio.

115. Komerca Ĉambro Sheffield.

116. Komerca Ĉambro de T Kantono TiĈino, Lugano, Svislando.

I 117. Arbarista Unio Rumana, Bukureŝti.

1 118. Komerca Ĉumbro Tecuci, Rumanio.

119. Komerca Ĉambro, Galatz, Rumanio.

120. Sindikato de vendistoj de vinoj kaj likvoroj pogrande de la Gironde, Bordeaux 

j 121. Komerca ĉambro Ploelti, Rumanio.

122. Jugoslava Ministerio Financa, Belgrad.

123. Federacio Regiona de Centra Montaro, Francio 

I  124. Komerca jarlibro Didot-Bottin, Paris.

I 125. Internacia Foiro de Vieno, Austrio.

126. Urba Komunumo de Milano, Italio.

, 127. „Le Grand Tourisme**, Paris.

128. *L« Cuir“ kaj Index des industrie» du cuir (Jarlibro pri ieda industrio), Paris

129. Federacio norda de la Sindikatoj Turismaj, Lille, Francio.

130. Sindikato Turisma de Orleanlando, Francio.

131. Cina misio de komercaj studoj, Lyon.

132. Komerca Ĉambro de Tien-Tsin, Cinio.

133. Belga Komitato por komerca lingvo. Verviers, Belgio.

134. Asocio de poj detalaj vendistoj de Vienna regiono, Francio.

135. Sindikata mastra ĉambro de la teksa industrio, Vienne, Francio.

136. Hungara Komerca Unuigo, Buda-Pest, Hungarlando.

137. Lernejo fraulina por altgrada Komerco, Paris.

138. Franca Aervetura Ligo, Paris.

139. Federacio de la Sindikato turisma Pyren«Ss, Languedoc kaj Konsilion Francio

140. „Les Echos de ^«portation*, Paris.

141. Turista Asocio por Moravio kaj Silezio, Brno, Cefioslovakio.

142. Sindikata Turismo de Vivaraiv Vals-les-B.ins, Francio.1

143. Unuigo Sindikata de la teknikistoj de la komerco, industrio kaj agrikulturo,

144. Asocio komerca kaj industria de TiCino, Locaroo. Svislando. P«ris.

145. Komerca ĉambro de Londono, BriUando.

146. Komerca (ambro de Hago, Nederlando.

147. Asocio de Artistoj kaj Metiistoj, l’Art de France, Paris.

148. Sindikato de kemiaj produktajo), Lyon, Francio.

149. Komerca ĉambro de Ciuj, Rumanio.

150. ,, L'Ex porta teur francais**, Paris.

151. Komerca ĉambro de Chisinau, Besarabio.

152. Akademio Balkana, Bari, Italio.

153. Rumana Instituto Ekonomia, Bukureiti.

154. Komerca ĉambro de Calais.
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IHA. Federacio de ta Sambroj sin flikata j mastraj de Lyon.

156. Komerca ĉambro de Ĝerona, Hispanio.

157. Bmko da Sicilio, Palermo, Italio.

158. Komerca Sambro de Lutea, Italio.

159. Komare a ĉambro der Verona, Italio.

I 60. Nae ia Komerca ĉambro de Carlanta, Meksiko.

161. Interloka Komisiono, Leipzig.

162. Brita Komitato por Komerca Komuna Lingvo.

163. AU urado Lernejo Komerca de Odense, Danlando.

IM . Ministerio de Ekonomio de la Germana Kespubliko, Bertin.

165. Konferenco internacia por profesia orientado, Ĝenevo, Svislando.

166. Ministerio de Komerco kaj Industrio de Rumanio.

167. Ĝenerala Direkcio de (er vo jaro rumana.

168. Komerca Ĉambro de Bukuresti, Rumanio.

169. Unio de Bankoj de reglando serba-kroata-slovena, Zagreb.

170. Asocio de bankoj kaj sparkaso j hungaraj, Budapest.

171. Nacia organiko por la industrio turisma. Koma.

172. «La Vie en cbemin de fer* (revuo), Paris.

173. Komunumo de San Pier d‘ Arena, Italio.

174. Komerca ĉambro de Brescia, Italio.

178. Ligo de ekspedistoj en reglando serba-kroata-slovena, Beograd. 4

176. lnternacia Oficejo de Foiroj kaj Ekspozicioj. Paris.

177. France-Europe-Or ieni, Paris.

178. Nacia Ligo de Negocistoj de Kroatio-Slovenio, Zagreb.

179. Societo de komerc istoj de nutrajoj en Zagreb.

IHO. Turisma Oficejo en Zagreb.

181. Turisma Ligo en Freisraldaŭ, ĉefioslovakio.

182. Komerca kaj industria ĉambro en Troppau, ĉeĥoslovakio.

183. Germannacia Ligo Turisma por Moravio kaj Silezio.

184. Komerca kaj industria ĉambro en Udine.

185. Komerca Ĉambro, Milano.

186. Turisma Klubo de Hradec KrA Io ve, (Kttniggrtttz), ĉefioslovakio. ,

187. Verband MitteldeuLscher Industrielle^ Frankfurt am Main.

188. Komerca kaj metia ĉambro de Bozen, (Bolzano), Italio.

189. Komerca ĉambro, Lecce, Italio.

PH). Porfremdula Ohe ejo, Budapest]

191. Hohenzollern, Landa sekcio de komerca Ĉambro en Frankfurt am Main.

192. Turisma Asocio de Annecy, Francio.'

193. Societo Franca de Fotografarto, Pari».

194. Foiro de Malmtt, Svedio.

195. Turisma Sindikato de Bourg en Bresse, Francio.

1%. turisma Sindikato de la regiono de Roanne.

1**7. Ĝenerala Unuigo de teknikista) lernantoj de industrio,*komerco kaj agrikulturo. Lyon

198. Turisma Sindikato de Veneta kaj Garda regiono.

199. Turisma Sindikato de Deauville (Francio).

200. Foiro de Zagreb (jugoslavio). /

201. Foiro de Lwow (Pollando).

202. Tutmonda Federacio de voja&agentejoj, Paris.

203. Internacia Societo de komercistoj je po&tmarkoj, Paris.

204. Komerca Ĉambro de Stuttgart.

205. Komerca ĉambraro de Wilrttemherg.

206. Foiro de Valencia (Hispanio).

207. Foiro de Budapest.

208. Foiro de Lyon.

209. Komerca Ministrejo Itala.

•
Laŭfaka statistiko:

S ministrejoj; 87 komercoj famhroj; 21 foiroj: 52 unuigoj, bankaj, industriaj, 
d rologiaj kaj a lp o r ta j: *» institutoj por komerca studado; 30 turismaj kaj porfremdula! 
komparacioj; 2 urbaj administracioj :=?. 209.

Landoj reprezentitaj: 27.

Kontinento (I (tropo, Azio. Afriko» Ameriko, Oceanio).

M o n d o n a c o ! .  —- Gis 20 aprilo la Oficejo ricevis jenajn monsendojn kaj 
kore dankas al la afablaj donacintoj: Esperanlo-Grupo Lausanne IO fr. svis.: S-ro 
Scheiikal. Kriadrichstal, 3000 M; S-ro Billet 5 liroj; S-ro Boiota 15 liroj; S-ro Axel 
Baesens, Malines, 5 fr. svis.; S-ro Holger Hansen, Holbaek, 5 Kd.; Esperantistoj. 
Enr» 100 KC.; S-ro Engelmanni Kosny Ies Bois. 8 Ir. svis., S-ro M*fas. Paris. 7 fr. 
svis.; S-ro Parrish, Buffalo, 37.50 Ir. svis.; Esperanto-Grupo Lyss 20 fr. svis.; S-ino 
Vvonne Thooris, Bruges. IO fr. belg.; Esperanto-societo St. Gallan 20 fr. svis.; S-ro
H. Kttrsteiner, St. Gallan. 5 fr. svis.; per S-ro Ponce!. I von, diversaj mondonacoj, 
I? fr. svis.; S-ro Legrand, Monte o, 100 fr. svis.; Esp.-Grupo Bern N fr. svis.: 
S-ro Istei Ludwig, Wtestudan, 5 O M ; F-ino Klara Albersheim 500 M; S-ro J. T. 
Holmes, Bradlort, 5 funt. a ta ti; Esp.-Societo New-York 60 Ir. svis.; S-ro Chomctle 
IO fr. svis.: S-ro G. Ĉernohvostov, Alberga, 50 f. mk.; La Polusstelo, Helsinki, 
100 U mk.; A. J. Allti, Helsinki, 50 f. mk.; E. Sandstrftm, Helsinki, 50 I  mk.; Esp.- 
Societo Amsterda» 5 hfi.; S-ro De Villa. Habana, 50 fr. svis.; S-ro E. L. South**ick, 
Pawtucket, I dol.; S-ro P-ro E. Roy, Gaillac, 50 fr. franc.; S-ro Mammen. Svenaa. 
20 K.; hsp.-Societo Zurich 40 fr. svis.; S-ro Jan Jelinek, Brno, 5 Kĉ.; S-ro Emanuel 
KTinik, Letovice, i Kĉ.; S-ro Jacob Jacobson, Nordmaling, por diversaj donacintoj, 
5.25 K; Ges-oj Blicher, Kopenhagen, 75 K; S-ro Ullastres, Guelba, 5.50 fr. svis.; 
S-ro Hans Urii, 20 fr. svis.; Stelo, Gan* ve, 50 fr. svis.; Borsa IO fr. svis.: S-ino
i isso t-Martin, fr. svis.: S-ro Major Edv. M. Rosher, San Francisco, 5 fr. svis.: 
S-ro L. D. Stakton, Oakland, 5 Ir. svis.; S-ro H. S. Lane, Oakland, 5 fr. svis.; 
S-ro A. S. Vincent, San Francisco, 5 fr. svis.; F-ino M. D. San Sloun, San Fran
cisko, 2.50 fr. sv.: Svisa Societo. Genike, 50 h*. svis.; Esp.-Grupo Sevilla IO fr. svis.; 
S-ro Rodrigue!, Mesito, 25 fr. svis.; S-ro Poncet Lvon. por diversaj donacintoj, 
42.75 Ir. svis.; Esp. Unuigo, Cervan* Rostataj 50 Kĉ.; UEA, dua parto/200 fr. svis.; 
S-ro ( hftrtes Tiard, Paris, 25 fr. franc.; Gcncrmont, Moulin, 20 fr. franc.; „La estonto 
estas nia* 22.50 fi.;, S-ro Yanagita 75 Ur.; S-ro John Merchant, Shelfield, 5 funt. 
stari.; S-ro Paul Blaise, I funt. ateri.; S-ino Magnus-Fockĉ. Orleana 50 L.; sume: 
3045.33 fr. svis. (Nova listo sekvos en majo.)

ESPERANTISMO

XVa Universala Kongreso 
de Esperanto en Nurnberg.

Lastminute: La Prezidanto de la germana Respubliko konsentis

esti patronanto de la kongreso.

4a Cirkulero.
I v ' .*'* ■' * • ;v, •' ’V . . . • - ftv* • >  'rii * • # S /  'A» \  • /  fc' S* «s * a, > . < ’ '  41 f  & • i V . » g * ' f  fI

Aliĝoj. —t Aligis ĝis fino dc februaro 2192 kongresanoj el 

33 landoj. Ni petas, ke per tuja aligado oni helpu kaj pli- 

faciligu la laboron de L. K. K.

Kongreskotizo. — Pro ĝenerala malplivalorigo de la germana 

marko dum la pasinta kvaronjaro ni estas bedaŭre devigataj 

denove plialtigi la kongreskotizojn por austroj, germanoj, poloj,

| hungaroj, kaj rusoj fiksante ĝin je 3000 gmk. depost la I* de 

aprilo.

Por plifaciligi kaj malkarigi la aliĝadon de eksterlandanoj, 

ni rajtigas kaj petas la Naciajn Asociojn kolekti la angilojn 

kaj kotizojn de siaj anoj kaj transsendi ilin kune je fino de ĉiu 

monato al L. K. K.
I

Restadpermeso. — Laŭ dekreto de Distrikta Polico, la 

kongresa karto havigas la permeson restadi tri semajnojn en 

tuta Bavarujo. La eksterlandanoj ricevas rabaton de prok

simume tri kvaronoj de la oficiala takso. Pri pasporto kaj 

vizo ni informos pli poste.

Lokigo. — Multaj samideanoj petis pri perado de malkaraj 

logejoj. Volonte ni atentos pri tio kaj aranĝos ankaŭ komunajn 

dumnoktejojn.

Apudaj kongresoj. — Rekte antaŭ la Universala Kongreso 

okazos en Nurnberg apartaj kongresoj de Germana Esperanto- 

Asocio, Internacia Katolika Unuigo Esperantista kaj Tutmonda 

Polica Ligo.

Blinduloj. — Dum la XV“ okazos ankau la 3a internacia 

blindula kongreso. Aligis ĝis nun 45 blinduloj el 7 landoj. Ili 

havos senkostajn kongresan karton kaj logejon ĉu en la 

Blindula Instituto ĉu en najbara lernejo. La elspezoj por la 

mangoj, kiujn disponigos la Instituto je memkostoj, estas pag

otaj per la donacoj al la blindula kaso. Eventualaj konduk

antoj de la blinduloj ricevos la samajn favora jn , sed pagos 

la kongreskotizon. Arango de koncerto estas projektata.

Fakkunsidoj. — Estas plue anoncitaj la jenaj fakkunsidoj.
•

a) Internacia Esp. Ligo de Liberpensuloj kaj Monistoj; 

Adr.:- Kurt Hubricht, Leipzig-Neustadt, Mariannen- 
strasse 30/111.

b) Teozofia Esp. Ligo;

Adr.: F-ino Maria van Rees, ĉefsekretariino, Wilderswill, 
Chalet Bertha, Svislando.

c) Asocio de Junaj Germanaj Esperantistoj;

Adr.: Erich Habellok, Breslaŭ, Schleiermacherstr. 19.

d) Kristana Esperantista Ligo;

Adr.: Paul Hiibner, Quedlinburg, Bergstrasse la.

e) «Konkordo*4;

Adr.: Edvardo Wiesenfeld, Warszawa, Biala 3.

f) Aŭstruja Esp. Delegitaro;

Adr.: Centra Oficejo, Wien, Mollardgasse 55.

g) por Psikistoj;

Adr.: Direktoro L. Gube, Berlin-Friedenau, Fregestr. 26.

h) por studado de naciaj lingvoj;

Adr.: Johann Jungfer, Ltibben N.-L., Lindenstrasse IO.
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Por certigi fruktodonan dauriĝon, ni petas la interesulojn, V fV a  Urita

I-i»- nun mterkorespondadi pri la preparoj, starigo de programo, . H „  B n ta  K on8 ™ °-

elekto de referento, ktp. turnante sin al la nomitaj adresoj. L  , , ,X,.V" Brita Kongreso okazos de 18« ĝis 22- de majo en

Ĉiu fako au nacia societo, kiu intencas aranĝi apartan 3 ^  Britu,*° marborda banloko Bourne-

kunsidon. estas petata, komuniki ĝin ĝis la 1« de majo al L. K. K. I , * K ,
r* t * - wr La Kongreskomitato sukcesis havigi al si la altvaloran
Fe star angoj. — Krom aliaj fe s tan to j ni reprezentigos la helpon de D-ro Edmond Privat el Genfeve

deTar l ' I  m'8 Sf ĝUi° ‘  *  E* Lessin«’ ««Pentigita i Du gravaj publikaj kunvenoj okazos vespere la 18-n kaj

La Zi* > \  T r?  Ĉ C  F- E , , e r s i t > k  *  Bord’ Ber,in- r  , q a "  d e  mai0’ ic kiu> Privat parolados Unu el ĉi tiu
Jo estos ludata de eminentaj geaktoroj dc la Urba kunvenoj okazos sub la auspicioj de la Bournemouth’a Filio

Teatro, km, jam nun fervore studas Esperanton en speciala : de la Unuigo de «a Ligo de N a c i i  kaj de la t ~ ^ J u PZ

. La urbcstro oficiale bonvenos la delegitojn je la unua 
Por la projektata Internacia Dancrevuo, kiu estos certe kunveno, 

atrakcio en la kongreso, ni petas la Naciajn Asociojn kaj 

Societojn, konigi jam nun proponojn kaj deziresprimojn. Estus 

bone, se Ĉiu nacio estus reprezentata de almenaŭ 4 paroj, kiuj 

dancas en naciaj kostumoj kaj Iau originala muziko de sia 
lando. Premioj estas disdonotaj.

Postoficejo. — En la kongresa kunvenejo trovigos aparta 

postoficejo kun esp. oficistoj. La leteroj kaj poŝtkartoj estos

______________ ________  75 (15) |

r»; ----- «vaj puMKdnoj estos; ^nuancon, posttagme;
s ampataj per oficiala stampilo. Jam nun elirantaj poŝtafo\ mardon, komuna tagmanga.
surhavas r p k U n K l A m n n n  L  i . L . i  . . %r« •« * t  . .  . f v I _  .

Du ekskursoj estas aranĝataj:

1) Per automobiloj tra la .Nova Arbaro-, plantita de la 
Rego Vilhelmo I» en 1079.

2) VaporSipe al la Insulo de Wight por viziti la Kastelon

de Carisbrooke, kie la Rego Karlo I» estis enkarcerigata 
en 1646.

Dimanĉon, posttagmeze, okazos komuna temanĝo, kaj
I  M  n  I  r  M a  a a  « a  m  A  _  A

*  /  V U I U U I U j

surhavas reklamstampon kun la teksto: Vizitu Ia XV«" Uni

versalan Kongreson de Esperanto en NUrnberg, 2.-8. aŭgusto 23-

Kongressigno. — Bela arta signo argentea, surhavanta 

verdan stelon kaj vidajon de la Nurnberga Kastelo, estas preta. 

Cu estos disdonata al la kongresanoj en la Akceptejo.

Propagando. — Glumarkoj — pro malaktualeco — kaj 

kongresantoj — pro multekosteco ne estas eldonataj, des pli 

multe ke la propaganda valoro laŭsperte ne estas konsiderinda, 

beno da belaj ilustr. poŝtkartoj kaj aliaj m em ora j pri la 
kongresurbo estas en preparo.

Lundon je la 7.*> p, t. m. okazos ia Kongresa Balo. 

Sekretario: S-ro H. Stay.

.La Nia",

Heatherlea Road, Southbourne, Hants. (Anglujo).

2a Danziga Esperanto-Kongreso.
(Postkongreso de Nurnberg.)

Danzig estas kaj restos ĉiam urbo vidinda. M allata j 

stratetoj iras flanke de grandaj modernaj stratoj. Kelkcentjaraju s .  . ----  munci iu) stratoj, tteikcentiara
Komercista propagando. — Diversaj gravaj komercistaj konstruajoj trovigas en Ĉiuj partoj de la urbo. Danzig estas la

irmoj disdonigos esperantlingvajn prospektojn kaj reklamilojn. loko' kle oni P°vas kaj devas senti sin bone. Esperanto kreskas

La Leipziga F oiro montrigos specialan filmon pri la industrio kaĴ f,oras en la malgranda Stato .Libera urbo Danzig".
de Germanujo. Similaj arangoj estas projektataj. h  „  „

’ ia Komuniko.
Korespondado. — Pro la grava plialtigo de la poŝttarifo ni Tempo: IO.—14. VIII 1923

lordojn™0' "  ald0n°n de resp0ndkup°n0j, kiam oni petas in-i « . s p o r t i / :  Por malpliigi kostojn .lekti!, la

Loka kongresa Komato. agrabla oveturado de Stettin-Swinemunde al Danzig (Alveno-
; IO. VIII. je la 13«),

M go: Aliĝiloj ne estas dissendataj. Rekomendinde estas

skribi adreson, specialajn dezirojn pri logejo, gvidada ktp. sur 
postkarto. r

kotizoj: »/3 de la Nurnbergaj kotizoj, por malbonvalutaj 
landoj: 500 gmk. Por samfamilianoj 25% malpliigo.

Adresoj: Por leteroj: Esperanto-Werbeamt, Danzig, Kohlen- 

markt 3 ,1. Por monsendoj: Sparkasse der Stadt Danzig (Giro

n n e ) ,  Konto 2896 -  Esperanto-Kongrefl Danzig.

Donaca kaso: A kcep ta j donacoj por propagando de Es-
ihTn /im  I « i ___f r*x « ^ •

Antaŭ- kaj postkongresoj.

X Ila  Belga Esperanto-Kongreso.
Namur, 20—21 majo 1923 (Pentekosto).

La XII» Belga Esperanto-Kongreso okazos en Namur la I I**1* W  >? ° L ^
20™ kaj 21an de majo proksima (Pentekosto). kasse), Konto 2896

Namur, bela urbo lokita meze de plej pentrinda regiono, i* * * !'u  AkccPtat*Ĵ donacoĴ Por propagando de Es-
val° dc Sambre kaj Meuse, certe allogos Ĉiujn turistojn kaj i ? !  t° e" ,a "L‘bcra urbo Danzig-, kvitancoj en la .Esperanta 
amantojn de bela naturo. riumlonta , la oficiala organo de Danziga Kongreso.

La Organiza Komitato nenion preterlasos por igi la kon- p Tre ie nhava  programo, diversaj kunsidoj, diservoj kun 

greson interesa kaj rezervi al la kongresanoj plej agrablan ^ SPerant°-P^d,k«J (katolika kaj protestanta), Esperanto-ekza- 
restadon. Ĝi okupas sin pri logado .Pri . . t  J  s is i .  meno’ *v,dado ktP-

u a . . ---  pluj agraran
restadon. Cii okupas sin pri logado sed estas konsilinde tuj

rezervigi siajn ĉambrojn ĉar Namur estas tre vizitata dum

Pentekosto kaj Ia organizantoj ne povas garantii logejon al la

kongresanoj kiuj mendus malfrue. Oni do tuj aliĝu!

La kongreskarto kostas kvin (5) frankojn, la festeno kostas 
dekkvin (15) frankojn.

Oni povas havi bonan ĉambron po kvin ĝis dek frankoj 
po persono.

Por Ĉiuj informoj sin turni al S-ro Henri Petiau, generala
A  / n  T  •  r - *  - -  _____  ®

Esperanto-Werbeamt Danzig.

Aeltermann, Majorkieivicz,

prezidanto. sekretario.

IREKO.
(Internacia Rejna Karavano).

sekretario de .Belga Ligo Esperantista-, 60 Boulevard St. L ita n  L i L* i® ^  ̂  !ebruaro en ^odesberg okazinta kunsido 
Gand-Gent, Belgujo. ’ de ,a cstraroj de Rejna-Vestfalia Esperanto-Ligo (Revelo) kai

H f M I 3 U? A I mn m a M '
de la Koblenza grupo rezultigis, ke ĉi tiu sola organizos Irekon 

■ La kar*»ana programo estas fiksita jenmaniere:
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Kolektigo loko por la karavano estas Koblenz. Oni atendos sekvis la veran Zamenhofan instinkton pri lingva viveco kiam 

Ĉi tie la partoprenontojn je lundo 30. julio. Posttagmeze la al- li montris la antaŭvideblan kaj senrompan vojon tra riĉa duobl- 

venintoj rigardos la vidindejojn dela urbo. Vespere estos eco kiel R u so - Rusujo-Rusio-Rusiano, Italo-Italujo-Italio - Italiano, 

oficiala internacia festkunveno. Lo postan tagon (31. 7.) matene Serbo-Serbujo-Serbio-Serbiano ktp.

oni suriros vaporigon, por gui dum kvinhora veturado la plej j Italio, ne Italujo, entenas Sudan Tirolon germanlingvan. 

Iselan parton de la rejna valo. De Rudesheim’ vagonaro portos j Germanio, la regno, ne Germanujo (la tero de germanoj) en

c a r a  vanon fa l la konata foirurbo Frankfurt am Main. Tie tenis Poznanion antau la milito.
nomuminte, la partoprenantoj vizitos merkredon (1.8.) matene Tiu vojo ne nur sekvas Ia naturan senrompecon de novaj

la" vidindejojn de la urbo. Tagmeze ili daurigos la fervojan i folioj apud malnovaj (Iau la komparo de D-ro Zamenhof), sed 

vojadon kaj atingos ̂ gustatempe la kongresurbon. jen la | ĝi ankau sekvas la marŝon de civiliza progreso. Ankoraŭ 

ĝenerala iom Sangita plano. longe restos inter la homoj la sento pri genta nacieco de rusoj,

Lundon antautagmeze okazos en Koblenz laborkunsido de Ĉeĥoj, slovakoj, rumanoj, kaj konsekvence vortoj necesos por
t  •  i #  «  p  .  i  _________________i ____________________ _____  —  ----- 1 ---- ?  — !  —  i ------

la Revelanoj.

La Ireko-kotizoj estos por

Belgoj . . . .

Britoj . . . .

Danoj . . . .

ĉeĥoslovakoj .

Finnlandanoj. .

Francoj. . . .

Germanoj . . .

5 frankoj Hispanoj . . . 2 pesetoj

2 Silingoj j italoj . . . . 7 liroj

2 kronoj Nederlandanoj . I guldeno

15 kronoj ji Norvegoj . . . 2 kronoj

15 markoj Svedoj . . . . 2 kronoj

5 frankoj Svisoj . . . . 2 frankoj

(fiksota) Usonanoj . . . Va dolaro

esprimi tiun senton. Sed samtempe disvastigos administra 

i kompreno pri lega regneco de rusianoj (eble hebreoj), ĉeĥo- 

; i slovakianoj (eble germanoj), rumanianoj (eble hungaroj), italianoj 

(eble slovenoj). Longe, longe apudvivos la du necesaj kom-

Tial ni ne troigu kaj ne revenu malantauen sur la vojo de 

naturo. Eĉ al D-ro Privat kaj al abato Cseh mi volus humile

respektego al akademia rekomendo. Kiel vi mem konstatis, la 
Oni pagu nur per monbiletoj de sia lando (ne p;r poŝt- j f t k a d e m io  ja  konfesas vian rajton uzi internaciajn formojn Iau

artikolo 15 de la Fundamento. Russie, Russia, Roumanie, 

Rumania ekzistas preskaŭ en ĉiuj lingvoj eŭropaj. Kial do

mandato)!
La anoj de aliaj ŝtatoj ol la supre nomitaj sendu IO mal

Disciplino ne postulas forlason de la vivo.

Lingvisto-popolano.

novajn respondkuponojn kun ruga surpreso au 5 novajn, nove prc|er; strangan germanan formon? Ne troigu, ne troigu I 

stampitajn.
Anoncu tuj pian partoprenon, por ke ni eksciu plej baldau 

la proksimuman nombron de partoprenontoj. La unuaj 50 al- 

iĝontoj ricevos donacon pri Koblenz.

Por aligi elsendu vian kotizon, sciigante samtempe vian 

precizan adreson (klara skribo!) kaj, por kiuj noktoj vi deziras

La funda principo de lingva evoluo.
Ciufoje kiam ni penas penetri misterojn de lingva etimologio, 

noktlogejon [de I°- 2*- 3" rangoj en Koblenz kaj Frankfurt o j  umu* konstatas principon, laŭ kiu nova ideo estas esprimata 

La aligintoj ricevos partoprenan karton. — Adreso: Esperanto- pCr malnovaj elementoj. Tiu principo regas des pli absolute,

Grupo, Florinsmarkt 7a I, Koblenz (Germanujo). ju pli memstaras lingvo. Ni vidu tipajn ekzemplojn pri tio.

NI respondos nur demandojn, al kiuj estos aldonita nove Ideon de «vintro* latinoj kreis (hiems) el ideo de „neĝo“ (him-, 

stampita respondkupono. Por Spari multajn demandojn kaj al radiko konservita en la Himalaja). Germanoj vorton por la 

ni respondojn, oni bonvolu regule tralegi la oficialajn sciigojn sama ideo forĝis el vorto wvint“, tiamaniere ili diris, ke la

en „E. T.* kaj aliaj Esp.-gazetoj.

Esper anto-Grupo de Koblenz.

Lingvaj Studoj.

Ne troigu!
Respekto al akademiaj rekomendoj estas ja laudinda, sed

vintro estas , venta tempo**, kiel por latinoj la printempo estas 

„unua tempo*.

Primitiva homo infangenie miksis sian korpon kun la uni

verso. Tial aperis esprimoj en la speco de: Dent du Midi 

(monto Suda Dento), Jungfrau (monto Juna Virino), La Manche 

(markolo Maniko), Bouches du RhĜne (buŝoj de Rodano, t. e. 

rivera enfluujo), sammaniere aperis: monta gorgo, borda kapo, 

monta piedo, botela kolo, boata nazo, tera lango, armea frunto, 

rada fingro, mina vejno, landa koro k. m. a.

Ne sole popolo kaj poetoj large profitis tiun fruktoriĉan

erara troigo estas evitinda. En la esperantista gazetaro ni legis ; fonton por krei centojn kaj milojn de novaj vortoj. La sama 

lastatempe Brazilujo, Galicujo. en leteroj mi legis Amerikujo kaj j principo regas en sciencoj kaj artoj. Plej severa el ili, la ma

jn*,kongreso mi eĉ audis Varsovio! Baldau la Akademio tematiko, ankau uzas: frakcio (rompajo), radiko, hiperbolo 

estos devigata kondamni tiujn formojn, kiel nepre kontraŭ- (transfetito), konĥoido (helikosimila), integralo (tuta). . . . In- 

fundamentajn. D-ro Zamenhof skribis Brazilio, Galicio, Ameriko geniero sen Serco diras: le mouton h vapeur (f.: vaporŝafo), 

kaj Varsovio. La uzo de -ujo tie estas ridindaĵo kaj montras la grue (f.: gruo), lebiodka (r.: cignino), bik (r.: bovo), kozli 

la danĝeron de teruriga fanatikismo en lingvaj aferoj. Eble ĝi i (r.: kaproj), . . . ĉi tie temas pri maŝinoj por levi, pri ilegoj, 

ankau montras la bezonon al unuformeco. Nia L. K. notu tiun konstrupartoj.

fakton, (ji ankau notu, ke en ĉiuj niaj kongresoj oni konstante La sama principo pli-malpli frue ekregos en nia lingvo, 

audas reciprokajn ^prezentilojn: .M i estas svedano, li estas Vane, oni proponas por specialaj ideoj .specialajn** vortojn; 

francano, ĉu vi estas svisano? . . . Ne, mi estas i tatano." Ankau tiuj vortoj ankau estas nur metaforoj kaj bildesprimoj: aparta- 

tiuj uzoj montras senvolan emon al analogia generaligo. mento (apartejo), kandelabro (kandelarbo), klasifiki (klasigi),

Eble la L. K. bone faris rifuzante jam decidi pri sistemigo konfidencio (konfideco), ornitologio (birdoscienco), plutokratio 

de la landnomoj, ĉar ankoraŭ plia spertado kaj studado utilos, (monorego), monoteisto (unudiano), nihilisto (neniiguio), rinocero 

Profeti estas ĉiam riske, sed oni povus preskaŭ certe antau- (nazokomo), semestro (jarduono), mizantropo (homevitulo), 

diri ke unu cl ia du tendencoj ĝcneraliĝos kaj iom post iom krematorio (bruligejo), konstelacio (stelarkuno), kaligrafio (bel- 

v«inkos la alian, ĉu la sistemo Brito-Britujo, Hindo-Hindujo, ĉu skribo), analfabeto (senabculo), pasilalio (mondlingvo).

la metodo egipto-egiptano, indio-indiano, azio-azlano, kun rektoro petro Stojan, L. K.

Boirac mi vetas por la dua kaj mi opinias ke D-ro Privat ĝuste I ____________
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Svisa Esperantista Societo.

Interesajn raportojn ricevis la Komitato el Bern, Zurich 
Lausanne Rorschach, St. Gallen, Lugano, Genfcve, Le Locie 
Krom la bonegaj ktiSoj (lumbilda)) de S-ro Perlet por propa
gandaj paroladoj nun S. E. S. havigis al siaj grupoj belan ko
lekton pri Finnlando, afable pruntitan de la tiea registaro.

La Centra Komitato ĉiufaUde kunvenis dum ia vintro per 

demokrata vespermanĝeto en senalkohola restoracio ĉe la 

Madeleine en Ĝenevo. En sia lasta kunsido ĝi decidis donaci

Vcnez,a Konferenco kaj konstatis kun plezuro, ke 
enskribigis pli ol 40 partoprenantoj el Svislando. Ĝeneva 
grupo .Stelo* donacis ankau 50 Ir.

La Berna Grupo kunvenas ĉiuvendrede en Hotelo Ruol,

arbergergasse. En Bern kaj Spiez ankoraŭ paroladis S-ro 

Perlet kun siaj lumbildoj. En Societo de Komercistoj parolis 

S-ro Schmid, en Bern kaj Olten, S-ro Spielmann, prezidanto de 
la grupo, kun la lumbildoj pri Finnlando.

La grupo en St. Gallen kunvenas ĉiumerkrede kaj havis 

sukcesan ĝeneralkunsidon la 4. februaro kun festvespero. Ĝi I  

subtenis per 100 fr, la eldonon de germana eldono de la ra

porto de la Ligo de Nacioj Ĉe Ferd. Hirt & Sohn en Leipzig I 

aj presigis 5000 flugfoliojn germane pri .Esperanto en lernejoj*.

La grupo en Rorschach kunvenas ĉiuĵaŭde kaj Jus finis 

kurson, kies lernintoj nun parolas la lingvon. Dolore la grupo 
perdis talentan junulon, kiu mortis 22-jara.

En Le Locis S-ro Ducommun verkis mirindan album-ra- 

porton pri la instruista konferenco en Ĝervevo kun lotografaĵoj 

kaj pedagogiaj detaloj. Ĝi forte impresis oficialajn legantojn 

en lernejestra! rondoj kaj meritas presigon. Se iu trovus la 
monon por tio, li ĝojus por tuta vivo.

En Genike la grupo .Stelo* havis ĝeneralan kunsidon la

marto kaJ Ĵus f,n»s superan kurson de D-ro Privat pri Es
peranto kaj lingvoscienco. Regulaj kunvenoj okazas en Zamen

hofa Domo, 6, rue du Vieux-Collfege, Ĉiujaude vespere. En 

Maison du haubourg F-ino Dubois gvidas perfektigan kurson 

«iulunde vespere kaj S-ro Rrago faras same por instruistoj 

ce Instrua Direktejo. Superan kurson por lernintoj elirintaj el 

Unuagrada lernejo sindone gvidas S-ro Borsa. En Ia lernejoj' 

mem la deviga instruado dauras kontentige. D-ro Privat finis 

kurson te Socia Virina Lernejo kaj parolis Ĉe la Komerca I 
Cambro, kiu poste alprenis favoran rezolucion.

En Lausanne Ia Esperanto-Grupo kunvenas la duan kaj '

kvaran merkredojn de ĉiu monato. Ĝi efike propagandis per i

dissendo de raportoj de la Ligo de Nacioj. La laborista grupo

Zamenhof sukcesigis belan feston la 17. marto kun multnombra

^eestantaro kaj finis kurson kun 12 ekzamenitoj. Kurso por

infano, okazas Ĉiusabate posttagmeze kaj grupaj kunvenoj ĉiu- 
marde vespere.

De la ceteraj grupoj la Centra Komitato petas afable an

kau raportojn por reciproka kuraĝigo. Nepagitajn komatojn 
senpacience atendas h

la kasistino: Ynorme Bouvier, 

Genike, 14 Bd. des Tranchdes.

Esperantista Literatura Asocio.

Aprila raporto.
Nia diligenta kolegaro 
En laboro paca ne lacigo*

La esperantista verkistaro kaj multaj legantoj scivoleme 
nun atendas la decidon de la Akademio pri premiota) libroj 
Nur kvin tre bonaj libroj, aperintaj en la lasta jardeko ricevos

T t i 0* ^  espc.ras’ ke mu,taj libroj estas prezentitaj kaj ke 
la elekto estos malfacila, Ĉar la verkoj certe Ĉiuj estas bonaj.

de^nia^Hngvo PrUV° Pr‘ ,a taUgeco kaj perfekteco

iii ?*imi,.an *a!oron» k*®l la libroj, havas niaj literaturaj gazetoj.
1 l i  8 f i  SiU - ‘“i tU‘a ‘Cr^ bo’ el ĉiuĴ p io n o j kunvenas
la diversaj artikoloj, la gazetoj havas internacian, tutmondan
^  T ’ dangero de ia troa nacieco ne ekzistas.
Aii tial ĉiam denove rekomendas Ia abonon de niaj gazetoj.

ESPFRA^TO- dC T  „As° ci°  ni diras’ k« «a ^o n o  d i 
hi • • u* C V,ga scd trc rekomendinda, ni kom- 

I preneble opinias, ke estas necese, ke ĉiu kolego, Ĉiu ano de la
Esperantista Literatura Asocio abonu la gazeton, kiu enhavas

klU âm de 19 ,aroĴ sindon« servas al la | disvastigo de nia lingvo.

Militi^! Ĉ,Û  ni dcziras similan sukceson, ni ne

ANT^TKn-M Fn^TH- v " ' t™ , kelk‘ in vort° in pri >^SPER'
i l i i  J i  • M ’ gustc nun travivas krizon per la
malfcilaj politikaj cirkonstancoj kaj per plikariĝo de la plej

!  taf-k° de ,a gazcto treeKe malfaciligis.
1H k o n t u i  t C,a'-r & f ,aS bonega’ ie nhava  kaj interesa.

?  ’ n ,hi *c!v?,cmc sin [«tas je la felietono, ĉar ĝi 
estas tiam alloga, kelkfoje per sia bonhumora (oni ja volonte

soveia I/'i e ffi S ' t T T  ]empoJ '  kElk,° ie P "  serioza verketo
aldono a! K T J ”  la .REVUO*, monata
aldono al E. T., kiu poste fanĝos valora volumo. Kun plezuro

Piiu*h i8S’ ,ke 13 tuta cstraro de E' T > S' roĴ Jung, B utiri kaj 
cstas fcrvoraJ anoj de la Esperantista Literatura Asocio.

S-ro Walter Lippmann sendis al ni la jenajn atentindajn

2?»k»nipn U 0 art,kol°  en Esperanto: .Multaj Esper-
r  ’o . ~ K r ° J df  senar,tikolai l*n2voj» ne korekte uzas 
la artikolon en Esperanto. Estas vere, ke D-ro Zamenhof en

inKVa Rc.sP°ndo j» 2 (HI, 42) instruas, ke la uzado de la

okon an? S ?**** f" , " la ,ingV° kaĴ ke en **«] d”baj
I ttlfo rnnT l^ U7U ĝi\ Sf d la tuta 8V0,U0 de nia lingvo kaj la
a la Hnuiil ri >Zf B#nhoJ P™vas, ke Esperanto apartenas 
al la lingvoj regule uzantaj ia artikolon kie Ĉiuj vivantaj indo-
fj?rnTana,:t a lava j lingvoj. Forigo aŭ arbitra neuzo de I’ ar- 

| S i  . es®r?ca Sanĝo de nia lingvo kaj ago kontraua al la

L o n ^ T C u ;  r  k0l2PrenU ,a suPrt' ci,itan respondon, 
24 M U  r lj gva % P ° ndo dt D-ro Zamenhof (II, 23 
i ’ f 3l i  e"  klu 11 d,rasi Vi povas tute ne uzadi Ia artikolon

n I r iC»fnUU I  •fmp° ? ?  V' ,ute bonc scios &an signifon.* 
Unda m>r «l U S O ?rt,kolon ««tas direktita kaj direkt-

. komencmtoj en la lernado de nia lingvo. Sperta
Esperantisto, precipe se Ii volas publikigi ion, havas la nepran 
devon regule uzi la artikolon Iau la modelo, kiun donis al ni 

I ma Majstro ka, niaj plej bonaj autoroj.*-,

Kolego Lippmann atentigis nin, ke enŝoviĝis eraro en nia 

fa?M^amrS ° k  °li T  ‘nt.cn^as traduki Zarathustra, sed tion 
Apartenas. P° Vcndrcda K,ubo Leipzig, al kiu li

n  • f ' in°ro id,(?vskaja tre fervore laboras por Esperanto en 
Dmitrov (Rusinoj Espereble baldau aperos nova eldono de

aUtf,rnC?l5ngV|1 l 'f i» S,. d«*«ras aldoni antauparolon pri la 
autoro (Korolenko) ka, registron de liaj verkoj.

i "i' alBnl*8as ke tre dezirinde estas daurigi kai kom- 
p etigi Ia faman katalogon de Davidov. Sajnas al ni, ke Ĉi tio 
estas la tasko de la Rusa Sekcio de E. L A ĉar tfi mm 
ministras la bibliotekon de Davidov. Ŝ "  ad‘

Ni ricevis kun afabla dediĉo .Alegorioj el Ja Naturo* el 

gratulas Drola b o nag i?  ^  [,e^  9 ordon- d^a eldono. Ni

novan^adreŝon k° ,eg°n Ge° rge Gordon doni al ni

Zamenhofan» ,Tr? | „ j .V r i t v i s  b“ p o r t ™ h f S ŝ S

s s »
mann^°D-ro " ' " i0"' '' P'

Nur ĉi tie ni danke kvitancas, 

fede ti. 'r-.
•Bukede,o‘ i ,  ^ ' i u K s r s iel. Eldonejo Oskar Ziegler, Deisenholen b. Munchen.Marie Hankel

ir  ,j . . ,  : ---o— » — — w „ w i W  M. m u u c n e n .

„ nij. * »̂ral . sam îdeanoj ne certe scias, kiom da mono ili devas 

visa n N, ‘.T o T  HberCCOn 5fndi kvin trancajn au
rondigas t j  % , £ ,  ■ - “'«are

Marie Hankel, Dresden, Nicolaistr. 18.
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U N I V E R S A L A  
E S P E R A N T O - A S O C I O

OFICIALA INFORMILO.

C « lo  j t Ha n au  i gi la uzadon de la intemacia helplingvo Esperanto. — Plifa- 
diigi la tiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn Inter la homoi, sen diferenco 
pri raso, nacieco, religio au lin goo. — Krei Internaciajn serpojn uzeblaj de tiu j 
homoj, kies Intelektaj au materiaj Interesoj celas trans la limojn de ilia genta aii 
Ungva teritorio. — Kreskigi Inter alaj membroj fortikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi ĉ» III la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj — UEA kunigas 
la samideanojn, kluj per la forlo de sla nombro kaj la utiligo de la Zamenhofa 
lingvo oolas pruvi al la mondo, ke Esperanto vivas, taŭgas kaj progresas.

S e r v o j ; Ciu membro rajtas peti informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 

de la /isocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron.

Konferenco en Venezia. — Pro foresto dc la Vicprezidanto 

kaj dc la Ĝenerala Sekretario de UEA la korespondado amas

igis Ce la Centra Oficejo kaj bezonas certan tempon por plen

umigi. Ni petas niajn Delegitojn kaj membrojn pacienci.

Novaj prezoj. — Ni komunikas la jenan Sangon de prezoj

de jenaj landoj:

HM M MA MS 

Estonio: 40 100 200 800 Est. Markoj.

Turkio: 20 50 ISO 400 Piastroj.

; Statistiko de la poStaĵoj. — Movado de la poŝtaĵoj dum 

februaro 1923: Ricevitaj:]978, forsenditaj: 3957, entute: 4935.

Kotizoj por 1923. — Je la 28 februaro estis enkasigitaj 

49 kotizoj de Helpmembroj, 822 de Membroj, 2530 de Membro- 

Abonantoj, 98 de Subtenantoj, sume 3499.

Sama epoko 1922 : 3258.
I

Korekto. — En oficiala informilo, marto 1923 ni informis 

pri akiro de dua atesto de la Garantia Kapitalo, unua serio de 

S-ro C. T. M. v. d. Laarschot en Bussum, Nederlando. Efektive 

i devus esti tria atesto kion ni gustigas per tio ĉi.

K o ti s o j : Oficialaj prezoj en svisaj frankoj. Membro (M) 5 Fr. Membro* 

Aboninto (M f\) 12,50 Fr. Membro-subtenanto (MS) 25 Fr. La MA kaj MS ricevas 

la gazalon. — Membro-Dumviva ricevanta Ia gazeton kun Ĉiuj oficialaj dokumentoj: 

300 Fr, (Partopagoj trijaraj po 100 F r , sed neniu nacia prezo kiel te aliaj ; 

membro-kategorio). — Nacia) prezoj por M, MA, M S: |

Austrio : Kr. 20. 40, 150 m il. Belgio: Fr. IO, 25, 50; B ritio : lii. 5, 12 6, 25 ; 

Bulgario: L. 45, 100. 400; Ĉeĥoslovakio: Kr. 18,45,90; Danio: Kr. 5, 12, 24;

I «rionio; Krnk« 75, 150, 600; F innlando: Fmk. 22,60, 120: Francio: h r. 10.25.50; 

(•ermanio: Mk. 5, IO, 25 m il; M apan to : P .6, 15, 30  ̂ Hungario : Kr. 750, 1500,6000 ; 

Ita lio : L. 12, 30,160; Jugoslavio: D. 22, 60, 120; Latv io : Lat. |l.50, 3, 12; 

Litovio: L. I, 6, 24; Nederlando: U. 2.50, 6, 12; Norvegio: Kr. 5, 12.50, 25; 

Polando: Pmk. fi, 16, 60 m il; Rum anio: L. 45, 100. 400; Svedio: Kr. 4,10,20; 

Duono-Kanado: D. I, 2,50, 5. — El aliaj landoj oni pagu laŭ la oficiala prezo 

«n «vita i frankoj.

La helpmembroj (HM) kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tre mal
alta monkurzo: /^Ostrio: Kr. 7000; Bulgario: L. 15; Estonio: Mk. 25; Ger
manio i Mk.1200; Hungario: K r.250; Latvio: Lot.0.50; Litovio: L. I H ; Polando: Mk. 
2500; Rumanio: L. IS. La HM gua» ĉiujn rajtojn escepte la ricevon de la jarlibro, 
gazeto kaj enskribon en la interrilata adresaro.

La Entreprenoj de UEA (komercaj firmoj, societoj k. L p.) pagas jare la 
oficialan aŭ nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uzi la servojn de informpetado.

C e n tr a  O f ic e lo : 12, Bouleoard du ThtStre, Gento* (Svislando) — Bank

konto: SociM  de Banque Suisse, Gentoe. — Saisa Poŝlĉeko: I. 2310. — Poŝtĉeko 

en Atairto: Postsparkassenamt Wien, Honto 105439. — Poŝtĉeko en Cehoslooakio: 

No. 79236, Rraba. — Poŝtĉeko en Germanio: No. 90850, Frankfurt am Main. — 

Poŝtĉeko en Pollando: No. /90576, VVarsiau*.

Nova teritorio. — Laŭ iniciato de S-ro Rud. Hromada, 

Komitatano de UEA, la Delegitoj en ĉeĥoslovakio voĉdonis pri 

kreo de teritorio ..^ekoslovakio* laŭ la limoj de la respubliko. 

Respondis el 84 demanditaj delegitoj 57; 55 kun jes, 2 ne. 

Necesa duono 42. Teritorio akceptita. La kandidatoj por la 

ofico de ĉcfdel. kaj anstatauanto: S-ro O. Sklenĉka, Del. en 

Hradec-Krdlovd, S-ro J. Klinger en Bodenbach ricevis saman 

nombron dc voĉoj kaj estas do elektitaj. La Centra Oficejo 

uzas la okazon afable danki S-ron Hromada por lia kunhelpo; 

al la du novaj ĉefdelegitoj, malnovaj amikoj dc UEA ni sincere 

gratulas, esperante de ilia laboro rapidan kreskon de nia Asocio 

en ĉcĥoslovaka Respubliko, kie gi kalkulas konsiderindan 

nombron de membroj.

La voĉdono pri Teritoria Kaso ne donis la necesan nombron 

da voĉoj, kiu laŭstatute devas esti s/4 de la nombro de Delegitoj 

(a/4 dc 84 63, voĉdonis 57). Tiu ĉi demando estas pli poste 

reprenota.

La protokolo pri la voĉdono estas datita 20 februaro 1923, 

kaj subskribita de S-roj Hromada, Ginz kaj Brambora.

Subtenantoj.
Kvara listo:

70. S-ro Tauno Hakancn, Turku. 71. S-ro Martin Blicher, 

Kobenhavn, 72. S-ro Jan Borel, Vaumarcus. 73. S-ro Karl 

Heli, Eger. 74. S-ro A. Christen, New York. 75. S-ro A. B. 

Christen, New York. 76. S-ro D-ro J. Silbernik, Ncw York. 

77. S-ro Houng Gor, Lyon. 78. S-ro Soisson, Sens, 79. S-ro 

Rudolf ZOllncr, Brno. 80. kaj 81. Ge-roj Sklenĉka, Hradec 

Krdlovĉ. 82. kaj 83. Du sennomuloj el Omaha. 84. S-ro C. 

J. Pickert, St. Charles, Minn. 85. S-ro Ame Arnessen, Kristi

ana. 86. S-ro Wilson H. Sturge, Birmingham. 87. S-ro 

Enrique Legrand, Montevideo. 89. S-ro J. A.Sorensen, SkjelskjOr. 

90. S-ro Peter Rian, Lcvangcr. 91. S-ro Honoratus Bonnevie, 

Kristiania. 92. S-ro Pratley, Quebec. 93. S-ro John Hill, 

Birmingham. 94. S-ro John H. Lloyd, Birmingham. 95. S-ro 

Jules Wolf, La Chaux-de-Fonds. %. S-ro Mark Gilbert, Menton. 

97. S-ino Cunningham, Bollington. 98. S-ro E. Wuster, Char- 

lottenburg.

Delegitoj. Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

Anina (Rumanio, Banat). — D.: S-ro Henrik Wittcnberger, 

farmaciisto.

Arden (Usono, Delaware). — D.: S-ro Donald Stephens, el

laborado de artajoj.

Baileŝti (Rumanio, jud. Dolj). — D.: S-ro Johann Fŭrst, tegol- 

fabrikisto.

Beograd (Jugoslavio, Serbio). — D.: S-ro Ing. Dragomir 

Andonoviĉ, universitata profesoro, Brankova 23.

VD.: S-ro Radomir Klajiĉ, inspektoro dc Financa Ministerio, 

Topliĉin Venae li.

Bocŝa-Montana (Rumanio, Banat). — D.: S-ro Stelan Simon, 

elektromuntisto.
i

Bolĝrad (Rumanio, Bcssarabio). — D.: S-ro Pincus Gheldman, 

studento, Strada Bulevard 115.

Braila (Rumanio). — D.: S-ro Franco Cossutta, prokuristo ĉc 

fiavigac. A. S. „Dunarea“ Stada Heliade Radulescu 4.

Buzau (Rumanio). — D .: S-ro Julius Negulescu, komerca 

vojagisto, Strada Al. Demetriad 6.

Cahul (Rumanio, Bessarabio). — D.: S-ro J. Kuĉcrenko, poŝt- 

oficisto, Oficial P. T. T.

Caranŝebes (Rumanio, Banat). — D.: S-ro Edmund Vincze 

oficisto, Str. Capitanul Tcmes 3.

VD.: S-ro Gfeza Ulicska oficisto, Str. Tŝrgului 33.
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0* S £ £ X r m  (GCrmani° ’ B’ Vari0)- ~  D' : S-r° P^ ™  (Rumanio. -Tra„s.,. -  O.: S-ro DionizioCsis«r,
F /D . , komunuma sekretario.
Lnzeli (Persio). -  D.: S-ro Bagdan Hajrapetjan, librotenisto. Sa/u Mare (Rumanio jud. Satmari -  n  • u ,  i u  u iv

Fohnsdorf bei Judenburg (Stirio, Austrio). — D.: S-ro Rudolf aktoro, Varosi szinh&z"
Lidl, librotenisto. I ca /r  „  .

' A (Ĉeĥoslovakio). -  D ,  S-ro Benedik, Uta T e d e T Z  ~  L. Genois, 37,

fabrikoficisto, Mildenau 130. r, . ✓/*> t

V D , S-ro Kari R ich ,., ,abriko,icis,„Mi,de„au 25,  ~  D' = S'">

isto ”10' M° ,daVi0>- -  D ' : S-  T°™  Aburel’ «“ “ *  T ^ s i  (Rumanio, j u ,  Dol)uil,  _  n .  S-ro S,e,an B a s ile o  

VD.: S-ro Gustav Schapira, Pasagiul Mercur 2. | instruisto’ O l Melinesti, Dol).

Garmisch-Partenkirchen (Germanio, Bavario). — D.: S-ro Paul Vrgor*c UuKos,?vio» Podprolog, Makarska Split). — D.: S-ro 

Richter, telegrafmekanikisto, H«lzlfussweg 53 qu. °n OV‘Ĉ’ «K u lturis to .

VD.; S-ro Johann Schwaiger, poŝtoficisto, Eisenbahner- Warnsdorf (ĉeĥoslovakio, Bohemio). — D.: S-ro Franz Kaulich, 
hauser. urba oficisto, Radetzkystr. 1591.

Hohenelbe (ĉeĥoslovakio, Orienta Bohemio). — D.: F-ino Elise \Weehau>km (Usono, New jersey). — D.: S-ro J. J. Sussmuth 
Tham, instruistino, 153. Box 199.

Huloakv apud MarianskĜ Hory (ĉeĥoslovakio, Moravio). — D.: Sangoj 
S-ro Vilcm Vantuch, maŝinisto, 289. I

Huŝi (Rumanio). -  D.: S-ro Leon Tuckerman, studento, Strada I W un“ " ° .  Trans*.). -  VD.: F-ino Helena S itlanta*
Gilles Voda 55. instruistino. Trajan 27.

Jaffa-Tel-Apio (Palestino). — D.: S-ro Mark Gorodiski ad- ,rad (l|uman,° ’ Banat)- — F>.: S-ro Stefano Orlov-Ferenczy,
vokato, Jehuda Halevi. * profesoro, Str. Mocioni, 21.

VD.: S-ro Mordĥaj ftĉjruti, studento laboristo, P.O.B. 173. VD,: F‘ ino E,*Mbeth Buczy, Str. Margit 8.

Janessen (Ĉeĥoslovakio, Karlsbad). — D.: S-ro Franz Bouschek, Aussi8 «^oslovak io , Bohemio). — D.: S ro Wenzel WawHnek. 
oficisto, N-ro 52. oficisto, Dresdenerstr. 12. •

Le Havre (Francio, S. I.). -  D.: S-ro Henri Dubuisson, ko- (Hispanio, Viscaja). -  VD.: S-ro Juan Josĉ Larrea
mercreprezentanto, rue Bellevue 18. Hospital Civil.

Leiviston (Usono, Maine). — D. S-ro Warren Gould, studento,: Brŭx (ĉeĥoslovakio, Bohemio). — D.: S-ro Josef Beller Teo- 
Bates College. litzerstr. 37. ’

Mistek (Ĉeĥoslovakio, Moravio). -  D.: S-ro Jozef Jarvis, (New York, U. S. A.). -  VD.: S-ro Donald E. Parrish
Markova 385. . . 1011, Elmwood Ave. Tel. Bidwell 5875. J.

Nan® (Francio, Meurthe e Moselle). -  D.: S-ro Albert Cernauti (Rumanio, Bukovino). -  D • S-ro D-ro P ^ r

Esselin. prclckteja konsilisto, 28, rue Jeanne d’ flrc. kemiisto, Str. )ancu Ftondor 4 , "  '

^ k K b ,  Ganrdin ŝ J C  ^  I rfc T  ^  L * “ " *  “ > «omana 45 b i ,

V O , S-ro Samoe! Hirsl, teksisto, 48, Moore Street. ; “ d i T e " * ’ S“Ch5lm)' ~  D "  S' f“ M“  H° 'm”" n’

NiederlĜssnitz (Germanio, Saksio). — D.: S-ro D-ro Dietrich rin i r» • -r •
Plagge, Mathildenstr. I. ^(Rumanio, Transsilvamo). — D.: S-ro Bela Davis, cenzur

a n  . e ur*,. . 'sto, Admmistratia Universitata.
VD.. S-ro Willy Heinze, elektra ingeniero, Bennostr. 29. i n k /li
Radebeul-Oberltfssnitz. i ef,reczen (Hungario. Hajdu). — VD.: S-ro Koloniano Ciyulai

Atori Sari (Jugoslavio, Vojvodo,»). -  D.: S-ro flrpad Zeisler, medidna SlUd“ l<>’ Sin,° nyi ' 6lL

D.: S-ro Georg Neubert,Freiberg (Germanio, Sachsen). — 

teknikisto, Hornstr. 28.

VD.: S-ro Karl Spitzner, oficisto, Dammstr. 26/11.

Freiburg i. Br. (Germanio). -  VD.: Eugen Gabelmann, prokur
isto, Katharinenstr. 14. Tel. 1482.

kompostisto, Lazareva ui. 14. Stamparija .Zastava*.

Odessa (Ruslando). -  D.: S-ro V. Veniamin Vozdvijenskij,
Skolnij per 6.

Omski  Siberio). -  D.: S-ro D-ro A. K. Skalskij, kuracisto,
U. K. Marks, N-ro li.

Potsdam ^Germanio, Brandenburg). -  D.: F-ino Hildegard Mercurea-Ciuc (Rumanio, Transsilv.) -  VD.: S-ro /ohan G&bor 
Nickel, korespondistino, Bliicherplatz 2. I Sedria Orf. Jud.

R / D"  ^ T 'Eml  Markr  instruist0’ KL Weinmei!terstr. 3. j N.rua (Estonio). -  D .; Jakob Friedrichsmann, tajloro, Soldina 
Radziejoiv (Polio, Kujawy). — D.: S-ro D-ro Kazimierz tanav 185.

D ,  s-ro E. Rebri, kooperativisto. ~  ^  ^

Set , ^ 7 c a t a ’enB s Z T a .0 "  M iW '° ^  SCrUriS,°' ^ t t o ^ d a t l r  ~  ^  KC'C™ "  ^

ftOm^e.'aR„ H :in M,ara“9 0 D' : S' in° Char'° ,te ^  'u T ^  B“ °gh' ^

& “ ^ e S r '  iUd' Bih0r)' “  D' : S‘ r°  J° Se' BemS‘ein' VaUdUSC)' -  S‘ ro * —  Maurin, 5, bd.de ia Meyne.
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Petroŝenl (Rumanio, Transs.). — D.: S-ro francisko Lerch, 

lignajisto, Strada N. Jorga 8.

VD.: S-ro Mikaelo Gallo, desegnisto, Butorgybr.

Siblu (Rumanio, Transsilv.) — D.: S-ro Karl Wagner, oficisto, 

Strada Fabini 2. >

VD.: S-ino Margarethe Roth, oficistino, Strada Turnului 25.

Spili (Jugoslavio, Dalmacioj. — VD.: S-ro Anton Goiĉ-Keveŝic, 

bankoficisto, Ljublanska Banka.

San Francisko (Usono, Cal.) — D.: S-ro Brewster F. Ames,

• advokato, 121, Chronicle Building, Tel. Kearney 830.

Tighina (Rumanio, Bessarabio)* — D.: S-ro David Griinberg, 

lernanto, Strada Regina Maria 51.

VD.: S-ro Isaak Bauch, lernanto, Strada Poetul Mateevici 40.

La supraj elektoj farigas valoraj, se ĝis 30 tagoj post 

la auna publikigo neniu membro protestas pro gravaj kaŭzoj. 

Intertempe Ia novaj D. kaj VD. agas provizore.

Provizore ne plu estas Delegitoj en jenaj lokoj:

Przemysl (Polio); Torquay (Anglio); Vordernberg (Austrio).

Geri&oe, 20" de marto 1923.

H. Jakob,

Ĝenerala Sekretario de UEA.

Esperantista Parolejo.

III* Poznan a Foiro.

Printempe, de la 29“ dc aprilo ĝis la 5“ de majo okazos 

en pola urbo Poznan la IU® Poznan^ Foiro.

La urbo Poznan (kun ĉirkaŭ 200.000 enloĝantoj) kuŝanta 

en Okcidenta Polujo, havas speciale bonan geografian situacion, 

komfortan fervojan komunikadon kaj en multaj rilatoj estas 

urbo interesa kaj vidinda.

La foiraj teritorioj, kurantaj proksime de la ĉefstacidomo 

kaj de urba centro, ampleksas ĉirkau 253.0)3 kvm; la haloj, cl 

kiuj la granda, bele konstruita, *Turo Supersilezia- estas fam

konata, pii ol 30.000«kvm.

Dank’ al klopodoj de la loka Esperanto - grupo la estraro 

de la foiro ekinteresigis pri Esperanto kaj disponigis al ĝi sen

page ejon por ekspozicio kaj informejo.

Per faktoj ni devas montri al la estraro la taugecon kaj 

utilecon de Esperanto.

Komercistoj ĉiulandaj, venontaj Poznanan, uzu bonvole 

niajn servojn, skribu Esperante al la Foiroficejo, postulu in

formojn en Esperanto! (Adreso: Targ Poznanski — Poznan — 

Plac, Sapieiynski (Polujo).

Foiroj, firmoj, uzantaj Esperanton, sendu al ni viajn pro

spektojn, katalogojn, reklamilojn ktp. por nia ekspozicio.

Gesamideanoj, ĉiuj helpu nin laŭpove por bono de nia 

komuna afero.

Por la Foira Komitato de Pola Esperanto Societo Poznan.

Tadeusz Kapela,

Poznan — ui. 2drawia 19. — Polujo.

Rimarko! ĉiuj gazetoj estas tre petataj presi tiun artikolon kaj 

sendi ekzempleron kun ia artikolo al Ia supre citita adreso.

Oni laudas!
r. * I v. v  , ” j* ffa r ' ! ' '  - • ’ * «** ; *  : * •. . ■ 2̂  *■ •*.. • "*• . r  -r* J  *' » **' •' *'* '  '

Ni presigas en ĉi tiu senpaga rubriko dankojn nur pri gravaj 

servoj plenumitaj de delegitoj.

S-ro Ksenofon (anko! en ŝumen, Bulgario, kore dankas S-ron K. Takahali,
delegito de UEA en Sizuoka, japanio, pro lia servemo, helpi komercrilatojn. V

S-ro Salo Grenkamp-Komfeid en Jaslo (Pollando) tutkore dankas S-ron 
Bernhardt Kŭtz, delegito de UEA en Leipzig pro sukcesa interveno Ĉe kelkaj 
Firmaoj. ,

S-ro S t  Minkov en Sofia, Bulgario tutkore dankas al S-ro Louis Blot, del. 
en Angers, Francio pro akurate plenumita servo kaj sendo de multvalora teknika
libro.

S-ro Frans Schools, Antverpeno Belgujo, plej sincere dankas S-rojn ). P. 
L. Niestein, G arn i van Heek kaj A. P. Borghout, delegitoj en Nijmegen, Hengelo 
kaj Kosendaal (Nederlando) pro Ciuspeca; informoj, servoj kaj sindona helpo, kiujn 
ili malavare dediĉis al li, okaze de lia afera vojaĝo en februaro lasta.

S-ro F. D. Marphy en Norwich dankas kore S-ron N. Fichefet, delegito en 
Ostende, kiu rehavigis al Ii iom da mono deponita kiel bicikla-garantiaĵo ĉe la 
belga dogano.

S-ro P. Balkŭnyi el Budapest korege dankas la gravajn servojn faritajn per 
S-roj A. Villafranca kaj Pedro Gomez en Buenos-Aires al lia fratino.

S-ro Percy Hudson el Oakleigh (Vic.) Aŭstralio tre kore 

dankas pro gravaj servoj aŭ ĝentilaĵoj, dum lia mondvojaĝo 

jenajn samideanojn: S-ro C. Cain, Perth. Okcidenta Aŭstralio; 

S-ro G. Gauvin kaj S-ro R. Auguste, Toulon, Francujo; D. 

S-ro C. J. Edwards, Gibraltar; D. S-ro Edmonds, London; 

S-ro Bruijn, Gravenhage; D. S-ro P. Balkanyi, Budapest; 

S-ro F. J. Schade, Wien; D. S-ro F. Pizzi, Venezia; D. S-ro

F. Hirzel, Zurich; D. S-ro R. Huber, Luzern; D. S-ro R. 

Bolliger, Bern; S-ino B. Grasset, Genfeve; D. S-ro L. Poncet, 

Lyon; D. S-ro H. Hutton, Bourg-en-Bresse; D. F-ino M. 

Rousset, Avignon; S-ro J .  Gili Nortd, Barcelona; D. S-ro

E. Soler, Sabadelo S-ro S. Chaler, Tarrosa; D. S-ro A. Pino, 

Valencia; S-ro L. R. Escartin, Madrid; D. S-ro F. S. Serrano, 

Cordoba; VD. S-ro C. Martinez, Sevilla ; D. S-ro B. Martins 

D’Almeida, Lisboa; D. S-ro G. Wilken, Alexandria; S-ro E. 

Vironesi, Kairo; S-ro M. L. Gorodisky, Jalia, Palestino; D. 

S-ro D-ro A. Stamatiades, Konstantinoplo; S-ro P. A. Kolev 

Sofia; j|S-ro R. Klajiĉ, Belgrad; D. S-ro S. Rudnicki, Krakow; 

S-ro L. Dreher, Krakow; S-ro S. Karolezyk, Warzawa; S-ro 

W. Pfeifler, Lodz; D. S-ro L. Borkowski, Poznan; D. S-ro

F. Kleiner, Berlin; F-ino H. Nickel, Potsdam; D. S-ro A. 

Junker, Kŭln; D. S-ro‘ H. Fricke, Frankfurt a. M.; D. S-ro 

R. Rian, Trondhjem; D. S-ro K. E. Franson, Lulea; D. S-ro

H. Holldor, Stockholm; D. S-ro N. G. Nilsson, Gflteborg: 

D. S-ro G. H. Backman, Helsingborg; D. S-ino L. Blicher, 

Kobenhavn; S-ro Lappalainen, Helsinki.

S-ro Hudson aldonas: «Dum mia vojaĝado, kiu dauris

17 monatojn, dum kiu mi vizitis 34 landojn, uzis 29 diversajn 

monojn, veturis per 29 ŝipoj, vizitis Nov-Zelandon en la sudo, 

; kaj Laplandon en la nordo, kaj ĉirkaŭvagis la terglobon mi 

i konvinkigis ke tia vojaĝo estas nur ebla per la helpo de 

Esperanto kaj Esperantismo.

Bone mi rememoras la lastan fojon kiam mi vizitis Europon 

tiam, mi konis nur la anglan lingvon; tre baldaŭ mi enuis pro 

la lingvaj maifacilaĵoj kaj revenis al Anglujo kaj aliaj landoj 

kie mi povis paroli angle I

Nun dank’ al Esperanto mi povas vojagi ie ajn en la mondo.

Krom tiuj en Ia listo estas centoj da Esperantistoj kiujn 

mi volas danki pro ilia afabla helpo dum mia vojaĝo, la listo 

estus tro longa por enpresi en ^Esperanto*. La Melbournaj 

samideanoj, bonvenigis min kaj festis mian revenon, kaj mi jam 

faris kelkajn propagandajn paroladojn pri miaj esperantaj 

spertoj/
*  • •• \ i* . e r' *■'*  ̂ r \1’ tr* v

« * 
a
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Esperantista Vivo.

Naskigoj. — Al Ge-roj Eduard kaj IdaTamm, del. d. UEA 

en Kaarepere, Estonio naskiĝis filino nomita Laine.

Al Ge-roj Bogdano Hajrapetjan, delegito en Enzeli (Persio) 
naskigis filo nomita Sokrat.

Al Ge-roj Bordelon, delegito en Brignoles (Var) naskiĝis 
fileto Jean-Jacques.

P lanĉiĝoj. — S-ro Walter Ranft en Dresden kun F-ino 
Else Martini.

F-ino Raj na Bojĉeva kun Subleutenanto Hasabov en ŝumen 
Bulgario.

F-ino Olea Ghitman kun S-ro Leib Contarji, delegito de UEA 
en Causani - Noi, Besarabio.

Edzigo. — F-ino A. M. oan Roode, V.-Delegitino de UEA 
en Culemborg kun S-ro C. Prins, teknikestro.

— Ge-roj Giov. Ragusin el Trieste festis la 14»" de februaro 
en Be j ru t (Palestino) sur Sipo .Abbazia* la 25«" datrevenon de 

ilia edzigo. Ni kore gratulas la feliĉan paron, esperante ke 
post 25 jaroj ili povos festi la .oredziĝon*.

Ŝ A K O
j  Gvidanto: Fr.Hŭjek, Praha-Nusle, Pfemyslovo ndbf.3%. ĉefiosl.
i C ion k io  koncernas lak o n , sendu senpere al la gv idan to .

Problemo N-ro 67.

O. Votruba, Ŝomoŝovd.
(Originalo.)

b c d e f g h

Problemo N-ro 68.

J. Chocholouŝ.
(Humor. Lisly 1874.)

b c d e f

F j imma
a ■  

‘ 1

a b e  d e f g h 

Blanko matas per la 2-a movo

Problemo N-ro 69.

J. Cumpe.
(ĉasopis Ces. Sadi. 1923.)

a b c d e f g h

Blanko matas per la 2-a movo.

Problemo N-ro 70.

W. Chmellarz, Teplitz-Sch.
(Originalo.)

Niaj mortintoj.

Kun bedaiiro ni ricevis informon pri la morto de jenaj

samideano,. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de nia 
respektplenaj kondolencoj.

S-ro D-ro Nuno Baena, delegito de UEA en Rio de janeiro 

mortis la 11«" de novembro. Li estis unu el la plej kompetentaj

. . .  , , . * ^  estris plurajn grupojn,
organizis kursojn kaj en 1922 publikigis libreton .Ama Stelaro.-

S' ro Fanzeres, malnova esperantisto, organizinto dela 

'nua Brazila Kongreso en 1912 mortis post longedaurajnalsano.

S-ro jodo I eixeira de Siqueira Magalhdes mortis 84-jara 

en Slo Josd do Carado (Brazilo). Li lernis Esperanton mal

gran lia maljuneco kaj kutimis diri .ke maljuna papago ankoraŭ 
povas lerni lingvojn."

S-ro j. Coppini, membro N-ro 14970, mortis 22-jara en 
Rorschach (Svislando).

S-ro R. T. VVedding en Florida Ĉiam varma defendulo de 

Esperanto, mortis la 14«" de decembro 1922,;post longa malsano.

S-ro Emile Charles Boulnois, onklo de nia samideano 
.vro Henri Boulnois el Paris.

S-ro Risto M. Popoviĉ Ĉupiĉ en Montenegro, jen elspiris 

lastfoje ankoraŭ unu el niaj malnovaj samideanoj maloftaj pre

cipe en tiu terangulo; konata verkisto kaj homamanto. | 

Komence instruisto, poste pastro en sia naskurbo Danilcvgrad, 

li translokigis post la mondmilito en Cetinje, kie li okupis'i 

postenon en la konsistorio. Dum sia vivo li verkis poeziajojn, j 
prozajojn kaj literaturajn artikolojn por multaj serblingva^ 

gazetoj, kaj kolekto de liaj verkajoj aperis en du belaj volum

etoj tre ludataj de liaj samlandanoj. De liaj rakontoj aperis 

en Esperanto nur du: .Tre bone- kaj .La medalo-, pitoreskaj 

priskriboj de la montenegra instruista kaj popola vivo. Kun 

Esperanto li konatigis sufiĉe frue kaj vigle propagandis gian 

fratigan ideon. Interalie li estis kelkajn jarojn Del. de UEA 

en Danilovgrad. La anonco pri lia morto venis al mi, kiel 

malnova lia korespondanto, de la Cetinja poŝtoficejo.

Pacon al lia cindro kaj Uresprimon de dolorsento al lia 

fami,io- h . H. Kr - off.

b c d f g h

a b c d e I g h

Blanko matas per la 2-a movo

m  *  ' f f i  

i  t
■ aM  t i s

t a i i i

a b c d e f g h

Sinmatigo per la 6-a movo

Solvoj de la problemoj:

N-ro 61 
N-ro 62 
N-ro 63

I. Te6
I. Df6 
I. Re8

e 8 ktp.
f 4 ktp. 
d 8 ktp.

N-ro 64: I . a 2 — a 3, b 4 - b 3 ,  2. Kf3 — c6 ktp.
b 4 X  a 3, 2. b 2 — b4 -f- ktp.
e 7 — c6, 2. a 3 X  b4 ■ ktp.

R a 5 ~  a4, 2. K I 3 —  d I - f ktp.

— En tiu Ĉi problemo estis erare ellasita bi. R sur e l .  -

N-ro 65: I. Tg7_-g5, d 5 - d 4 ,  2. T g 5 X b 5 k t p .
a4 — a3, 2. Tg 5 — g3 ktp.

i R a7  — a 8, 2. Rc7 — b6 ktp.
j Ra7 — a 6, 2. Rc7 — b8 ktp.

Alvenis gustaj solvoj de la problemoj:

r  i ^ e 5?’ 59, %  fAUK* Brivul. R»*!* (Latv.); W. Chmellarz, 
i eplitz - Schflnau (Cefi.); N-ro 59, 60: C. D. W. Boissevain,
uenfeve, (Svis.); N-ro 60: S. Frantz. Paris (Franc.); N-ro 54, 
55: V. Svirchevskij, Le Kei (Tunis).

Fakaj esprimoj: Estis rekomendite uzi sinmatigon pro tio. 
ke sole per tiu Ĉi vorto estas guste esprimita ideo: Blanko 
devigas Nigron ma t i Blankon. La vorto aroko enhavas la 
persan vorton rori. La signifo de tiu ĉi vorto ne estas gis nun 
konata. Per ĝi oni nomis figuron, kiu portas hodiau la nomon 

uro. La vorto aroko signifas la kombinitan salton de Reĝo 
?r.°' , s,mplan regsalton estas necese konservi por la 

historiaj verko, el la tempo de Lolii kaj aliaj, kiam oni aplik
adis diversajn tormojn de Ia reĝsaltado tute malsimila al la 
nuna kutimo.

korespondo: S-ro W. Ch., Teplitz. Estis necese meti 
Peonon e 4 en la problemo, por eviti duasolvon, minacantan 
sur c6 au e4 per la Kuriero.
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REKLAMO

Nur anoncoj kun samiŝmpŭ pago esta» notataj. Ni akceptas la anoncojn Iau 
le disponebla ioko kaj ne povas garantii la aperon en difinita numero. Ni ne sendas 
pru vn u merojn kaj rekomendas al la anoncantoj aboni nian frazeton. Ni ne akceptas 
respondecon pri la sekvoj de anoncoj.

TARIFO.

Oficialaj prezoj en svisaj frankoj.

K o re s p o n d a d o : Unu enskribo (la adreso kaj ne pli ol 5 vortoj) Fr. sv. 0.7S.
For ĉiu plia linio (= IO vortoj) Fr. sv. 0.50.

F e t o j  k a j  P r o p o n o j .  — I n t e r n a c i a  K o m e r c o :  Unu linio ( 
•v. 030.

IO vortoj) Fr.

S e n d a j  a n o n c o j :  Unu kolono-largeco: Fr. sv.|2.00 po centimetro da alteca.

Naciaj prezoj por la 3 kategorioj.

Austrio: Kr. 2000, 2000, 10000. Belgio: Fr. 1.50, I.—, 4.—. Britio, S. - 6, - 5, 

t i i .  B u lgario : L. IO, S, 40. ĉeĥoslovakio: Kr. 2.50, 2 .- , 7.50. Danio: Kr. 0.75, 

OJO, 2.—. Katon!»: Mk. 15, 15, 40. Finnlando: Mk. 5. 4, 12. Francio: Fr. IJO ,

I .- ,  4 .- . Germanio: Mk. 100, 100, 400. H ispanio: Pe*. I.—, 0.75, 2.50. Hungario: 

Kr. 75, 60, 250. Jugoalavio: D. 4, 3, 15. ita lio : L. 2, 2, 6. Latvio: Lai. 0.30, 0.25. 

Litovio: L ii  0.50, 0.50, 2.—. Nederlando: G. 0.35, 0.25, I.—. Norvegio: Kr. OJO,

Estlando.

Rackwere. — S-ro J. Ansmann, Postkontor, PM, PI, bfl lu Ĉ. L

Tallinn. — S-ro Rud. Rosenfeldt, Vaksa!» Uin 18 I. PM laŭ katalogoj Seni, Michi!, 

Kurze! 1922. Europa. Koresp. esi., esp., germ., ruse.

Tartu. - Cand. me<L Harry Kusch. Elisabethstr. 17, dez. interŝanĝi opiniojn pri 
medicino, sporto, nacia arto, literaturo, etnologiaj demandoj; interŝanĝas naciajn 
sciencajn revuojn, ilustritajn Junulojn, gazetojn, PI kaj PM.

Tartu. S-ino Meta Busch, Elisabethstr. 17. ini. PI, PM, ]urn.

Finnlando.

Helsinki. — S-ro Birger Hagert, Andregatan U , PM k. C. I.

Helsinki. — S-ro Arnold Sundholm. Styrmansg. 9, PM k. Ĉ. L

Helsinki. — S-roj A . & Y. Fagerlund, Fabriksgatan 25, E. 19, PM, P! k. ĉ. I.

Kajaani. F-ino Ulia Vinila*, Kauppakatu 15, Pi, PK k .ĉ .l .

Kajaani. — F-ino Paula Irene Pekkata, Asema, PI, PK, L k. Ĉ. i.

M ikkeli. F-ino Airi Maukonen, Pi. L k. Ĉ. I.

Petajarvi. -  S-ro Aapo Kurikka, Ryhm*, L. PI. PK, PM k. Ĉ. U precipe kun dc- 
segna ma toroj.

Sortaniahtl. — S-ro A. A. Maltita Konevitsa, (PM el Albanio, Argentino) sendos firmajn 
aŭ pagos.

Tampere. — F-ino Emilia Soronen. HatanpHK, PI, PK k. Ĉ. I.

0.60, 2.—. Polio j Mk. 300, 300, 1000. Portugalio: Esk. 2.—, 1.50,5.—. Rumanio: 

L. 8, 6, 25. Ruslando: Iau tarifi» por Germanio. Svedio: Kr. 0.60, 0.40, 1.5©. 

Svislando vidu oficialajn prezojn. Usono kaj Kanado: D. 0.15, 0.10, 0.40.

KORESPONDADO.
MALLONGIGOJ: L letero. PH • poŝtkarto. PI poŝtkartoj 

ilustritaj. PM poŝtmarkoj. bfl poŝtmarkoj sur bildflanko. 

k. t. I. kun Ĉiuj landoj. Esp-aĵo Esperantajo.

Atentigo!

La persono) anoncantaj havas la moralan devon respondi almenaŭ unufoje 
ai la ricevitaj petoj, klarigante Ĉu ili deziras aŭ ne deziris daŭrigi la korespondadon. 
Kiu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas al la intemacia 
korespondado per Esperanto.

Aŭstrio.

WUn V i.

VUIen VI. •

Wlen VI.

W l«n VII.

Wlen VI.

Wl«n VI. -

Wlen VII.

Wlen 13 5. 
«uzvalorojn

S-ro Anton Schmitt. Gumpendorlerstr. 39, PI k. C. i.

S-ro Fran* Fortier, Gumpendorlerstr. 39, PI kun ekstereuropanoj. 

S-ro Johann Struber. Gumpendorlerstr. 39, PI k. t. L 

S-ro Robert Eckert, Stiftas**!- R, PI kun ekstereŭropanoj.

S-ro Ado» Er mer. Chwellagasse 2, Ce pordisto, PI k. C. I  

S-ro Michael Tuseti*!. Gumpendorlerstr. 39. PI k. C. I.

S-ro Fran* Dobrozemsky, Halbgasae 3. PI k. 1.1

t T  feK* Ko'nhwlf r' Zehetnergasse 37. PK. PM. E»,^gazetoj, rilu*as 
Vidu ankaŭ la rubrikon .Petoj kaj proponoj".

Cefioslovakio.

Ĉ«»M  Bud*|ovlce. - S-ro Josef, 2likova tf. 38. k. C. i. Pi, bli, L.

Ĉeak4 Budejovlce (Mlad<?>. — S-ro Josel Midvorka, Husova tf. 38. PI. L k .ĉ .l., bli.

Ĉcakt Budijovlce. — S-ro Karel Hanzalik, l ik o v a  tf. 38. PI, L, bil k. t. I.

Nov* llodtlovicc 94, Posto Ce.M  Bud{jovice. -  S-ro Verner V*c!av. PI. bil, L 
k. C. I. (nur serioze).

PNb.valav u N im . Brodu. -  S-ino Andila Proikov*. L  PK. PI k. t .  L 

IV lbvslav u Noni. Brodu. — F-ino Manjo RosendorlsM. L, PK. PI k. t. I. 

Ptlbyalav u N*m. Brodu. — F-ino Vlasta PohoK-14. placo 39, L, PK, PI k. C. I. 

P? i b vala v u N*m. Brodu. -  F-ino jarda Ro*ov<l, L, PK, PI k. e. I.

P flby*lav u M m . Brodu. — S-ro Filip Fiala, «parkasa kasisto. L. PK, P I.PM  k. 1.1. 

Troppau. -  S-ro Jose! Kunert, L. PI k. C. L  PM. lot-ajol.

Francio.

GentUIy (Seine). — F-ino Yvonne Genv, 46, avenue du Docteur Durand, PM k. C. i.

J  Lyon. S-ro E. Lestage!, IIO, Cours Henri, PI k. Ĉ. I.

' Paris 17. — F-ino Suzanne Gallaire, 50, avenue des Temes, PM k. ĉ. I.

Salbris (Loir-et-Cher). S-ro J. Kmy, k. Ĉ. I. (pri ^ardenkulturo).

Germanio.
I  * ■ " V» .  s  • * *  * I " • t'1 . ‘ “ • - ‘i * * >• r i • . . .  ’,'r ! ’’ .

Dresden-Zschachvvitz. S-ro Herbert Brader, instruisto, Simonstr. l i ,  PI, L pri 
Ĉiu temo k. ĉ. i.

j Essi ingan a. N. — S-ro H. Saupe, Olgastras&e IO, PM (ne malpli ol 50).

i Frankfurt a. M. — S-ro C. Hildebrando PM, rifuzas senvalorajn PM.

Gnotzhelm bei Gunzenhausen (Bavario). — S-ro Johann Vespri*» L, PI, naciaj, 
esp. gaz„ alfabetumoj kun instruistoj kaj seriozaj sam-anoj de Statoj, kiuj ne m i
litis Germanion kaj ankaŭ nun afable aŭ almenaŭ neŭtrale opinias pri Germanio. 
Kor. hisp., pori., angle, fr., esp.

Heidenau-Nord. — S-ro Erwin Schttne, telegrafisto, Ltittichanstr., PI, esp-gaz. k. Ĉ. I.

Mŭnster-Stuttgart. — S-ro E. Mayer, Josef strasse I, PM, ne malpli ol 50.

Niedersedlitz b. Dresden. -  S-ro Hans Jentzsch, bakisto, Wilhelmstr. 2, PI, L» 
esp-gaz. k. Ĉ. 1.

W ur g w i tz-Dresdcn. — S-ro A. Woif, komercisto, 5, P, PI, L, PM, monerojn, mon
biletojn kun eksterlando.

Zittau (Sachsen). -  S-ro Ali Akber b. A. Ehm, Poltfako 105, |L, PI, bfl, esp-ajoj.
PM k. ĉ. I.

Hispanio.

Huesca. -  S-ro Manuel Ruberte, Apartado I, PM PI k. ĉ. i.

Hueaca. -  S-ro Antonio Betrin, Padre Huesca 61, PM, PI k. fi. i.

Nerva (Huelva). — S-ro Gaudencio V4zquez, komercisto, calle Jaime Vera 26, kun 
komercistoj el Ciuj laadoj dezirantaj importi komercejojn en Hispanion.

Hungario.

Budapest. -  D-ro K4roly Hegediis, VI. Ankerkfi*. PM k jĉ . I.

Szombathely. -  S-ro Aleksandro Szakonyi, N*dasdy ŭ. 27, PI, PM, k. C. I.

Italio.

Firenze 4. -  S-ro Giuseppe Pachi, Via Borgognissanti I IO, p. p., PI, bil.

Lecce. S-ro D-ro Vito dc Benedetto, lernisto de ekonomiaj sciencoj. Via Pal
mieri I, L, PK, PI, Esp-a Jo k. 1 .1.

Padova. -  S-ro Gobbato Tullio. Via Fabbri i, PM k. C. I.

Pisa. — S-ro Cesare Moschini. Casella Postale I, PM. PI, papermonoj.
C  '  .  ■ X  » ; » •  *•'. .  CA-'  > '  « V  f  * v  * I  ’  r

Jugoslavio.

Zagreb. — F-ino Malvina I vanui, Nikoliĉeva ulica 13, PI, bil k. ĉ. L  PM. Sendu 
nur po unu peco PM de Ciu valoro, «luzas senvalorajn PM.

Nov! Sad. — S-ro A. Zeisler, Ustavska 14, Ŝtamparija .U rania”. PM kontraa 
esp.-glumarkoj. Unuan sendejon atendas, ĉiam  respondas.

Latvio.

Riga. — S-ro Germann Noim, Marijas iela 2 dz. 6, kor. k. C. I.

Riga. — S-ro L. Gercmark, Marijas iela 33 dz. 4, kor. k. C. I.

— S-ro Gregora Lempert, Skolas iela 4. deziras korespondadi pri propagand 
de Esperanto. PoStmarkkolektantoj sin detenu!

O

l>anzlg.

Danzig (Liberstato).

S-ro R. Klnpv Karplenseigen 103. L. PI, PM. .sp-ajoj k. C. I.

Nederlando.

Halder. — S-ro C. Govers, Steengracht 21. (pri instrumetodoj en kursoj kaj vivo 
en grupoj).
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B ia ly s to k .

Pollando.

A. Babkcs. Primina 3. PM. PI. papermono.

Rumanio.

[T.ra" s,lv,,n> .  *“ d- T r e j u n e ) .  -  S-ro I. Szta, «ludem o. PM  
iau katalogo M ichel, L p n  Ĉ i u j  temoj k. t. i.

T in io a r a  (B ana lo ). -  S-ro D-ro Stefan M iha lov iU , advokato , IV ., B ratianu 8, PM  

Targul-Mures. — S-ro Norbcrt Sm ilov its. studanto, H unyad i y  S, P I. L  k. 1.1.

Svedlando.

-Malma 7. -  S-ro Lennar» L u n d i» ,  kontoristo. A bo  i ,  P I. a m a to r ia , k. 1. 1

Svislando.

' PK * PM i0 C “ PP? U.° ’ D ir-.de ,a »“ ? * •  Socialo .L a  D ifesa*, via Ma-
ihetti 2, P I, PK , P M . esp.-ajo, ka) lotografa|o, («portoj, balartoj, p a j l a j n  ktp.).

Afriko.

T alde  (Canarias). — S-ro Narciso Reyes. advokato , L , P I, PM .

«T,” : .  , ^  n  • n?, P?  « « • « E "  «> Esperanto. Rekom endita  de Esper*

3 K . w a ii r s  r c g s . ŭ "  • ik- ~

* m °n * *  - r

Filatelistoj. Konlrao m o nd e ^---- . — — u, „„ venoas ne,a,n seriojn de PM de

s s i  r i r nG .™ „t"p •' p” v" “ i- c  * — * • * Q«««-

aŭ  referencoj m i vendas belajn seriojn de PM  de

Buenos-AJres (Argentino). 
FM rekomendite.

Ameriko.

S-ro Jose C ata la , C a lla  Uriarte 485 Talleres F . C . S_

B ^ M 0r«^ .m Ĵnd iteKentin0)’ ~  S  ,U<ln N avarro ' C a lls  S . M artin 485 Talleres P . C  S ,  

M o u n d s v i l le ,W . V a  (Usono). — S-ro Herbert M . Scott, 1312 Purdv  rtve  kun-

s s s z p t . f - i s ;  p” '“”  k~  «'•“ ••‘•i “

"SStSSSi 'SU^i.7 i , ”. w**tto«l“’ «» «i- a~K. u pk

Aŭstralazio.

R ic h m o n d  (V ic .). — F-ino E. J. H ill, 44, Cam eron Street, L, P I. PM  k. t. I.

Azio.

Ba m a u i  (S iberio). -  S-ro N iko laj Ivanov . IIO , P u tk inska ja , P I, L. csp-afoj. 

f u k u o k a  (Japan io ). -  S-ro K aruo  Tokunaga, studento, Fukuoka  Kotogakko, P I.

Ŝ ĉ n T l r  4 Ŭ T k a  M *cke")- ~  « n o j  de Esp.-Grupo en komerca lemejo. P I, L. 
bcnd i a ! S-ro H ideo K am o, M atsutake  Shoggo Gakko.

K a m is u w a  (Japan io , N aganokcn). -  S-ro Sok ich i Fu jim ori, K akum acho , P I.

O  k a la m o  (Japan io ). -  S-ro Ich iro  / lo k i, Ce Sozan-ryo, Kadotayashik{ UO, P I. 

Osaka ( ja p a n io ) . —  S-ro Tsunetaro Fujitna, 7, Soyem oncho, M inam iku , P I.

° “ k? . 2 : S r S  s i i E  Eip.-On.po-, PI, L. Sendi . I  S. „

O s a k a  (Japan io» . —  S-ro H isao Takeda, 192, Tem m abashisujii 7-chome. K itaku , P I.

0  Osaka',J*PMni01' “  S ' r°  Sukesaburo F u >ita ' 9' H ndo jim ach l 2-chome, M inam iku !

V proverbojn k ^ T ^ '  ~  G o lubcov ’ S o ti« '°  -Espero-, i n t e r a g a s  naciajn

JUNULA KORESPONDADO
P o r  ĉ i t iu  ru b r ik o  re ze rv a ta  a l Ju n u lo j m a k s im u m e  l7-|araj o n i b o n v o lu  in d ik i  I

la  a jlo jn .

F in n la n d o . O n i I « o m i  g randa jn  f o to g r a fo jn  dc F inn lando . R  teto aii interfonon 
S-mo M . Sam pson, 48. VNindson R oad , Torquay, A ng lio .

— i i  i a  n  i |  ,  ■ ____  .  .

h o to g ra la jo j. A lexander Struthers, Church Streci 14, Partick, G la*gow , B ritio  -  

U nito ! m algranda jn  fo to g r a fo jn  de v ia  lando, m i laŭvice sendos tr. dc Skot-

tB^ ‘*|01:  .r iU l0 )a  k u "  B *m ,tna i,to j Cl. por seno*- korespondado pri

s u n i ;  K.‘r . X ^ S ”'pn; i Ŭ ?  k“  F- *“ k- ‘*— ‘S

■ ■ a s f i r s r t U f  L L « kr i = , r

Jo ie !. I J M l  a  Telefonnumero en telefonlibro en Budapest sub nom o Esperanto-

d ^ u iL ES 5 y noi venan,c Budap—  — ku »• — - vi t e r e

K n a b in a  U rn e jo  en Kougemont V aud . Svisio . R ap id a  ka j facila lerno de Irane , 
lingvo  ka , stenografu. <3-6 m onato j). M astrum ado. Itala! angla l i n g v o j * ^ , *  
A l a m i o  po r bnutm attortoco . U k la  dieto. I OO-1 SO Ir. D ire k to r i: s .

fT- “ • V B » M f c

PoS tm ar kebekia jo j ricevas Ciu sam ideano por propra ka j kom isia  vendado n i» ,  
rabato . P rezo , p li malmultekoste ol ie ! Postulu p reza ron ! M i ankaŭ  in terlanda* 

nBT P*r kataloga b azo ! Josef Kolnholer, W ien 13 5. ZehetnerKasse 37.

Po& tm arko j. 50-100  ita la j PM  inter*, k. Ĉ. L P upp o  M ario , Lorenzo Pareto 8. Genova.

IN T E R N A C IA  K O M E R C O

; ‘^ g B a f c j i a a , s

i s »  n i
Korespondado pole, ruse, germane kaj esperante. °  1 2  ,r

• nko“ d “ k i Esperanton Ce la komercistoj ka j industriu lo j, donas 
kom isio jn . K om isio ,n por C u , fako, a k ce p ta ,: P . Be.ker, M ainz a.Rh., Augustin«rstr. 58.

" T ? » * ' al Jri ki  P<,»1fcovra>on de bier- au  vinboteloj peta* S-ro 
• Jag i, m edicina fakultato, im peria  Universitato. K ioto (Jap an io ) Sendu ilin  

kune kun esperanta resumo. S am va lo ran  kom pencon v o lo n te T i s e n d o j

K om ercse rvo  Bfining, Libam .nstrasse 45, Stuttgart (lege registrito) peras f io n  or«- 

__________ zorgeme k om i «ioj n ! *"' ‘eda' n k ,ub lc « e^ n ' .« k u r ig o jn  kaj p lenum a .

Kru” b“ ‘!*  M a lto »  k.] w  inian.), j

1 ̂ a s a a f c a a ja a g: cŝ& iŝŝĝ iŝ ŝ ŝ ^
PETOJ KAJ PROPONOJ.

Al memoro de PetftH la iama poemo estas dediita parto de la krisin««l<-

luV  ‘ p o rUrn "a b ° n,,' ; ! ,lustrit“ ' riCenhava, un ika en esp.-gazetaro! M endu J io  
n  h * neahonantoj nu r kelka, num ero, rezerv ita j! E ldone jo : Budapest VI 
Andr<ssy ut. 81. Prezo: I sv. fr. a ŭ  egalvaloro. ••unapest v i,
■*  - .................  i ■ . . .  ■ , ,  ............................... ..............................................................................................  . . .  • ___________________ -

A lU lU gO . S-ro A . Lerou* en Saint-Sulpice atentigas ke S-ro J. Landow ski, Wiele 69 
m o n iu m  ’ d° n i* v ivsi« non P °* ‘ ricevo de cent poStmarkoj kaj

C iu landano j venontoj a l F irenze v izito  

„A RA C N E  rtRS**.
Petu in fo rm o jn : V ia  T om abuon i 17, F irenze 2, Italio.

A v e r to ! S-ro A nsm ann , Rakvere (Esti.), sciigas adresoto A»

M ilano  (f ftehar5 'D * fter- p « ' c (H ungario ) Fiedler, U dina (Ita lio ) R a b a t i '

K .  » r^ . - P i* ? 0?  ’ £ nlwerP®n (Belg io) Perwe. Sofia (Bu lgario ) D im itriev,
f e *  H » Kuauna* PyraKius- Seoul (Koreo) W en Young, Chseinando
(Koreo) H a n z a i  See, Necochea (A rgen tino ) Noseda, Tunis A ntipov .

* « 2 £ S , T S S £ r '* ’ 300 P^ )' K ~ « ~ r v o  Bon in g, L U - ™ * » » .

B ln d lg u  v ia jn  libro jn  per komercservo BOning, L ibanonstr. 45, Stuttgart, Germ anio .

E ldoneo j kaj verkistoj de E«p.-aJoj. M i «ka ira» 1-2 ekz. n la  v ia j verko j post 

P li P r a ^ d ^ i J l 0 ’- aperonta)- mterŝange kun m ia  «La m a lbona j flankoj de sporto*. 

T a  I lton, Estonio^01 k°mpenSata' per plurai ekzem pleroj. J. Vahtker). Luise 5-11,

EŬ 2 S M i S  : eV*” dis,°J d« E s k a jo j. Por revendado verko .La malbonaj 

keri, U K S I  'T..?to^Estotooand0i,, ^  dU° bia PO#,fcarto> a' >' Vah*'

Tauga propagandilo por franclingvaj samideanoj estas

„ F R A N C E -E S P E R A N T O “
monata organo 

de francaj esperantistoj, france kaj esperante.

£ f n i ? u . S Ut IikiS',S SpeCJ aleerkitaj»» artikolojn de eminentuloj:
S S L S Ĵ * ?  V  Vn n \e r ! SL'  a d v o ^ a t i n o  Maria Veron*, Gourlav, 
Ĉefredakt. de „Le Cuir ktp. — En Ciu N-ro franca kaj ekster
le r* kr°n,ko> arKUI?entoj, faktoj, ideoj, revuo de la gazetaro 
kaj literatura aldono (jam aperis Bianca Capello de E. Souvestre).

jarabono: Francujo 6  Ip .,  eksteriande 8  fr. Sendu l a  monon ai l a

Direktoro S-ro F. de Meni!, 51, rue de Clichy, Paris 9e.
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99B O H E M I A "
CEĤOSLOVAKA 

EKSTERLANDA BANKO

Societo Anonima
antaue

Ph. de Rui te r & Zo on
Culemborg (Holando)

fabrikas kaj eksportas ĉien

bonodorajn cigarojn.
Korespondos esperante.

peras ĉiujn bankajn transakciojn.
Centra oficejo: Fraha, Fffkopy 14, ĉeĥoslovakio.

Pilioj «n ehoslovakio: Brno (Briton), Bratislava, Bor (Haida), Jablonac n. N.
(Gablon* a. N.), Karlovy Vary (Karlsbad).

Eksterlande i Paris, II bi» ru* Volney ti bi». New York: «Bohemia*, 1389, second
Avenue, cor. 72nd Str. Bank of Europe, fir*t Avenue, cm. 74th Str. 

Filio en Brno (Britan) donas «enpace komercaj informojn.

GRANDA KOLEKTO DE POŜTMARKOJ
en 2 novaj albumoj estas vendebla. Ĝi enhavas ĉ. 5—6000 div. 
PM, ankau m aloftajn . Prezo: 6.000.000 mk. — Ankau moner
kolekto: I miliono mk., paperheipmonan kolekton: l/i  miliono mk. 
Informojn donas S-ro H. Lange, Syke b.Bremen, Bassumcrstr.131. j

- Enmeti afrankon por respondo. ---- ----

ESPERANTO - LITERATURO.
Bennemann, Paul, Internacia legolibro Tra la mondo.

l-a parto: Por komencantoj. Kun multaj bildoj kaj
muziknotoj. Kartonite. 2-a eldono. 1.50

li-a parto: Por progresintoj. Kun 12-paĝamuzikaldono.
Kartonite. 2.50

Dietterle, Joh.: La vendreda klubo, l i  originalaj arti
koloj verkitaj de vendredoklubanoj. Kun unu por
treto kaj kelkaj desegnaĵoj. Broŝurite. 2'.—

INTERNACIA MONDLITERATURO.
Kolekto de plej famaj verkoj el ĉiuj naciaj literaturoj. 
Postulu detalan prospekton! Ciu volumo kartonite po 1.20

Luyken, H. A.: Stranga heredado. Romano originale 
verkita. 320 paĝoj. Broŝurite 4.—, bindite 5.—

Privat, Edm.: Vivo de Zamenhof. Kun portreto 
de L. L. Zamenhof. 109 paĝoj. Kartonite 2.20, bind. 3.50 
Speciala eldono por mez- kaj malbonvalutaj landoj.

— Historio de ia lingvo Esperanto. Deveno
kaj komenco. Dua eldono. 74 paĝoj. Kartonite 1.50

La montritaj prezoj estas »vislranl»aj prezoj, alilanduloj bonvolu transkalkuli 
Ufi ilia monvaloro; por Germanujo ili estas fundamentaj prezoj, multobligataj

per Ia valoranta ilosilnombro.

Postulu nian lastan kompletan prezaron.

Ferdinand Hirt & Sohn — Esperanto-Fako
Salomonstr. 15.

Leipzig,

La >va Edukada Movado por Mondpaco 
per Kooperativa Rekonstruado.

Por tiuj kiuj volas servi sen mona rekompenco.

Por starigi la multe deziratan mondpacon suficas nek belsonaj esprimoj nek 
Hoaaj intencoj. Nun vere prezentas sin Ia okazo por agi kooperative en Ia politikaj 
kaj industria) sferoj, Ĉar internacia amikeco ne novus efektivigi antaŭ ol la diversaj 
landoj interne (fuo* paceman rekonstruadon. Cie kunhelpa sociala sistemo devas 
«anprokraste anstataui ia malkontentigon de hodiaa. Tiucele „La Unisma Federacio* 
mta* fondita lao la sekvanta difino:

«Demokrato estas individuo kiu posedas opiniojn pri politikaj, industriaj 
au aliaj aferoj, sed kiu samtempe konsentas ke aliuloj ankaŭ rajtas posedi 
kaj esprimi siajn proprajn ideojn. Same ĉiu nacio devas interrilatigi kun 
aliaj nacioj/

La nova movado aknrdige kredas ke la partia sistemo de registaro iatipe estas 
senutila kaj m-iU/.irinda dum la .nuna krizo. Por fari uzon de la pluraj valoraj 
reformplano) oni devas plibonigi la elektan malmaran kie necese per sistemo de 
proporcia reprezentado. Ci tiu arango permesos ke ĉiuj politikaj grupoj kaj sen- 

pvndul iroj ricevu plenan kaj justan reprezentadon parlamentan. Plue ĉiuj grupoj 
rajtus partopreni en la funkcioj de la ministraro. Spertuloj, same kiel en Svislando, 
tamen devus kontroli la fakojn de la Stato.

lia  nepartia sistemo kompreneble bezonas kooperativan politikon rilate al la 
industrio. El la multaj skoloj de reformo estas sendube necese elekti simplan planon 
akcepteblan de la granda plimulto, kaj jen la utilo de (a unisma idealo.

En la nuna tempo granda baraktado evidentigas inter la subtenantaj de la 
socialismo kaj Ia defendantoj de Ia individualismo. Tiuj volas enkonduki sistemon 
en kiu la komunumo iamaniere kontrolos la produktadon kaj la distribuadon; ĉi 
insistas por ke la industrio restu sub Ia kontrolo de privataj personoj.

Kompromison inter la du principoj estas deviga por eviti senecon kaj Kaoson 
dum la kriza periodo de rekonstruado. La Unismo, kiel unuiga konstruema plano, 
liveras formulon:

a) La Individuo devas produkti.
b) La Komunumo devas distribui.

Alivorte la popoloj estas petataj interkonsenti pri la kontrolo dela industrio:

a) Estas permesate keĉiaj produktantaj industrioj estos starigitaj, organizitaj 
aŭ pligrandita! per privata mono-kapitalo kaj per la energioj de privataj 
individuoj aŭ grupoj. Tio signifas ke kooperativaj produktantaj societoj, 
sin kontrolantaj fabrikejoj, asocioj de produktantoj, privataj individuoj, 
publikaj akciaj kompanioj, naciaj gildoj, metiaj sindikatoj kaj aliaj 
tipoj povos dauri eksperimenti. Tiamaniere solvigos paSo post pa&o la 
malsimplaj problemo) de interna organizado kaj de direkcia kapableco.

b) Estas decidite ke ĉiaj funkcioj de distribuado, konservado kaj transport
ado — kiei ebligos la sperto — estos komunume aŭ State kontrolitaj 
por farigi disdonada sistemo por senpartie helpi fabrikantojn kaj 
por efike servi Ia aĉetantan publikon. Kiel unua paŝo al la scienca 
organizado de distribuado — precipe de la Ciutagaj necesejoj de la 
popoloj — oni povos kunigi kaj akordigi la rektajn disdonadajn metodojn 
da spertulo kiel S-ro Hoover kun la maŝinaro de la kooperativaj dis- 

j  tri bu ada j societoj. Libera interSangado de kom ercoj, en kaj ekster
ĉiu lando, rapide disvolvigos, kaj grava incitilo por militi tiel malaperos.

Post kiam komencigos la rekonstruado laŭ la unisma kompromiso, tiam la 
j kunhelpa spirito estos pli preta por priparoli la aliajn diskutindajn reformojn kon- 
| cerne la teron, la edukadon, la financojn k. a.

j  Sume mallonge, kiu volas aligi al La Unisma Federacio tiu fakte akceptos tri
principojn:

■ * 

j  t. Nepartia registaro bazita je reprezenta parlamento per proporcia re
prezentado; spertula administracio.

2. Kunhelpa plano pri la kontrolo de produktado kaj distribuado dum la 
rekonstruada epoko lan la unisma formulo.

S. Libera esprimado de opinioj kaj zorga konsiderado de aliaj reformemaj 
politikoj.

Tial estas libera iu entusiasmulo fondigi senprokraste en sia distrikto grupon 
eĉ de nur tri anoj. Ciu grupo devas esti sendependa de ekstera autoritato, kaj 
taros siajn proprajn regulojn kaj financajn arangojn. La komuna ligilo estos Ia 
degrado diskuti, disvolvigi kaj uzi la miisman planon laŭ kondiĉoj lokaj aŭ naciaj 
gis kiam intemacia kunligado ebligos por rapidigi Ia homaran interkonsenton.

Ir • | ’ 0 ‘ ( ’  •. % a  - *  * ^ t'  1 I s e "  « '  t  • * * 7 ' 1 f j '  ^  .«T i
% J a  '  • *  a  ‘ ‘  i ,  *  ^  ‘  i *  r * ‘  * '  '  • * %  v

I Senpaga broŝurforma klarigo de la Unismo estas havebla de S-ro Colin Unwin, 
Box 47. Fremonta, Western Australia. (Poŝtkesto 47, Fremantle, Okcidenta Aŭstraiio.f 
Pro la necerteco de poŝtaj arangoj kaŭze mondkondiĉojn la memstareco de grupoj 
estas precipe dezirinda. Ankaŭ oni devus peti broŝuron denove se ĝi ne alvenus 
gustatempe.


